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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Козаровицьке", 00488852Київська, 
Вишгородський , 07332, Козаровичi, 
- 06744417793,

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

30.04.2018

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

вiдсутня

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

 ТОВ «АФ «Аудит –Резерв», 22898740

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

у 2017 році Загальні збори акціонерів 
не проводились

 6. Інформація про дивіденди. у 2017 році рішення про виплату 
дивідендів не приймалось, виплата 
не здійснювалась

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис рiшення про виплату дивiдентiв Товариством у 

2017 роцi не приймалось, виплата не 
здiйснювалась

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

Найменування показника Період 
звітний  
2017 р.

попередній 
2016 р.

Усього активів 1037.0 1037.0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1032 1032
Виробничі запаси 5.0 5.0
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти - -
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3040.0 -3022.0

Власний капітал 3036.0 3036.0
Статутний капітал 1735.513 1735.513
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 1041.0 1023.0
Чистий прибуток (збиток) -28.0 -18.0

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«кОЗаРОвицьке»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Оранта-Життя», 25635389, провулок Несто-
рiвський, 7, Київ, Шевченкiвський, 04053, (044) 520-29-10.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.

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

4. Аудит річної фінансової звітності не проводився.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«стРахОва кОмПанIя «ОРанта-Життя»
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ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО  

«кеРама ексПеРт»
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 " КЕРАМА 
ЕКСПЕРТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37683607

3. Місцезнаходження емітента 84100, Донецька обл., 
м. Слов`янськ, вул. Свободи, 5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0626) 66-88-22 (0626) 66-88-21

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@keramaexpert.com

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

www.keramaexpert.prat.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 року прийнято рiшення 

(протокол №1 вiд 25.04.2018р.) про попереднє надання згоди Директору 
Товариства Левiту О.М. на вчинення наступного значного правочину: 
купiвля та/або продаж керамiчної плитки. Гранична сукупна вартiсть пра-
вочину - 5000,0 тис.грн., що становить 34,54685% вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(14473,1 тис. грн.). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 600 000 штук, 
кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1200000 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 1200000 голосiв (100%) присутнiх на зборах, «проти» - немає, 
«утримались» - немає.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Левiт Олексiй Михайлович
  М.П.

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«укРаЇнська кеРамIчна ГРуПа»
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 
"УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

22042269

3. Місцезнаходження 
емітента

84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, 
вул. Свободи, 5

4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(0626)668820 (0626)668821

5. Електронна поштова 
адреса емітента 

kovaleva@clays.com.ua

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

www.uaceramica.prat.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 року прийнято рiшення 

(протокол №1 вiд 25.04.2018р.) про попереднє надання згоди Генераль-
ному директору Товариства Левiту В.В. на вчинення наступного значного 
правочину: придбання та продаж нерухомого майна. Гранична сукупна 
вартiсть правочину - 15000,0 тис.грн., що становить 14,86974% вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(100876,0 тис.грн.). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8 380 штук, 
кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6540 
штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 6540 голосiв (100%) присутнiх на зборах, «проти» - немає, 
«утримались» - немає.

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 ____________ Левiт Вiктор Вiкторович
   М.П.

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 

"УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22042269

3. Місцезнаходження емітента 84100 Донецька обл., м.Слов'янськ 
вул.Свободи, 5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0626)668820 (0626)668821

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kovaleva@clays.com.ua

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

www.uaceramica.prat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента 
про утворення, припинення його 
фiлiй, представництв

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.04.2018 року (протокол №1 вiд 

25.04.2018р.) було прийнято рiшення про утворення представництва 
ПрАТ «УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА» в мiстi Києвi. Функцiї, якi буде 
виконувати представництво: гiдне представлення iнтересiв Товариства у 
центральнiй частинi України, взаємодiя з акцiонерами, збiльшення 
кiлькостi iнвестицiйних проектiв. Повне найменування та мiсцезнаходження 
представництва: Київське представництво ПрАТ «УКРАЇНСЬКА 
КЕРАМIЧНА ГРУПА»; 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 42.

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 ____________ Левiт Вiктор Вiкторович
   М.П.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«укРаЇнська кеРамIчна ГРуПа»
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Річна інформація емітента цінних паперів  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО 
«Об’ЄДнана ГІРничО-хІмІчна кОмПанІя», код 
ЄДРПОУ 36716128, місцезнаходження: вул. Сурікова, 3, Солом’янський 
район, м. Київ, 03035, Україна, тел.: (044)237-12-49.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 

https://umcc.com.ua/informationalabout/regular.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ 

 УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 30373906 провело аудит фінансової звітності.
5. Єдиним акціонером ПАТ «ОГХК» є держава в особі уповноваженого 

органу управління (Міністерство економічного розвитку i торгівлі України) 
який безпосередньо, без скликання загальних зборів Товариства здійснює 
повноваження з управління корпоративними правами Товариства. У 
зв'язку з цим загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводились.

6. У 2017 році було сплачено дивіденди у сумі 321 847 500,00 грн. за 
підсумком фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

За підсумком фінансово-господарської діяльності за 2017 рік нарахова-
но дивідендів у сумі 332 785 500, 00 грн. 

Єдиним акціонером ПАТ «ОГХК» є держава в особі Мінекономрозвитку, 
тому перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів не складався.

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів

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

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
"2-й Iм. ПетРОвськОГО цукРОвий ЗавОД", 

00372090, 27300 кiровоградська область Олександрiвський р-н., 
смт. Олександрiвка вул. ленiна, 44, (0242) 3-27-86
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії
29.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
www.00372090.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності
товариство з обмеженою відповідальністю "аудиторська фірма 
"аналітик-центр", 40079008
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) 
черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися . . ; Позачерговi загальнi 
збори акцiонерiв вiдбулися 30.03.2017; Рішенням Наглядової ради То-
вариства від 20.03.2013 року був затверджений наступний порядок ден-
ний: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рі-
шення про припинення їх повноважень, обрання секретаря зборів, затвер-
дження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 2.Визначен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Щодо 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Підприєм-
ством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як од-
ного року з дати прий няття такого рішення. Визначення характеру право-
чинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на 
підписання таких договорів. 4.Щодо прийняття рішення про схвалення 
вчиненого Підприємством значного правочину, щодо якого є заінтересова-
ність. РОЗГляД Питань ПОРяДку ДеннОГО РІШення ПРийнятО: 
1.Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Приймак 
михайло Петрович, член лічильної комісії мельник надія Петрівна, 
член лічильної комісії бабич марія віталіївна. Визначити, що повно-
важення членів лічильної комісії припиняються після складання та підпи-
сання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціоне-
рів. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній 
комісії сформованій на засіданні Наглядової ради 10.03.2017р. у складі 
Голова тимчасової лічильної комісії - Приймак михайло Петрович, 
член лічильної комісії - мельник надія Петрівна, член лічильної комі-
сії - бабич марія віталіїв на. Обрати секретарем загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» Катеренюк О. В., та за-
твердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: 
доповіді - до 10 хвилин; - виступи - до 3 хвилин; - голосування з усіх питань 
порядку денного: з використанням бюлетенів; - принцип голосування - 
одна голосуюча акція один голос; - робота Зборів акціонерів без перерви.
Результати оголошуються після розгляду наступного питання. Інших про-
позицій не надходило. 2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюле-
тенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради а 
саме: - бюлетень для голосування засвідчується печаткою товари-
ства та видається кожному акціонеру під розпис у журналі виданих 
бюлетенів. 3. Попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення. А саме, угоди, що є значними 
правочинами, наступного характеру: - отримання

Товариством кредитів в Банках, фінансових позик, поворотної фінансо-
вої допомоги на загальну суму 500 000 000,00 грн.(п’ятсот мільйонів гри-
вень 00 коп.), або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за 
офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення право-
чину; - укладання кредитних договорів, договорів фінансових позик, по-
воротної фінансової допомоги ,договорів іпотеки, договорів застави, до-
говорів поруки та договорів про зміну/розірвання вказаних договорів на 
загальну суму 500 000 000,00 грн.( п’ятсот мільйонів гривень 00 коп.) або 
еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом 
Національного банку України на дату вчинення правочину та договорів 
про зміну/розірвання до раніше укладених кредитних договорів, догово-
рів іпотеки, застави, договорів поруки. - виступати майновим та/або фі-
нансовим поручителем перед банківськими установами на загальну суму 
500 000 000,00 грн.( п’ятсот мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент 
цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національ-
ного банку України на дату вчинення правочину. - угоди щодо розпоря-
дження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), 
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної 
передачі, дарування, страхування); - угоди щодо розпорядження рухо-
мим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошо-
вими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, 
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної 
передачі, дарування, страхування);- угоди будівельного підряду; - лізин-
гу; - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного 
характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; - 
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; визначення доціль-
ності таких угод покласти на Генерального Директора товариства 
без необхідності отримання будь-яких окремих письмових пого-
джень чи рішень Загальних зборів та інших органів товариства. 
уповноважити на підписання відповідних договорів Генерального 
директора Пат «2-й ім. Петровського цукровий завод». Зважаючи на 
те, що по третьому питанню порядку денного ніхто з акціонерів не про-
голосував «проти», то право вимоги обов’язкового викупу акцій не вини-
кло у жодного з акціонерів. у зв’язку із відсутністю акціонерів, які ма-
ють право вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій 
товариства, тобто акціонерів, які зареєструвались для участі в за-
гальних зборах та голосували проти прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, 
не здійснювати незалежну оцінку акцій Пат «2-й ім. Петровського 
цукровий завод» та не здійснювати обов’язкового викупу акцій. 
4.  Загальні збори акціонерів Товариства схвалюють вчинений Генераль-
ним директором   ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» правочин 
від імені Товариства, а саме укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код 
ЄДРПОУ14282829) Договір поруки №  МБ-П-DNI-556/7 від 28 жовтня 
2016, в забезпечення зобов’язань СТОВ «Агрофірма Ясенівська» (код 
ЄДРПОУ 30798692), за Кредитним договором № МБ-КЛ-DNI-556 від 
28 жовтня 2016 , укладеним між СТОВ «Агрофірма Ясенівська» (код 
ЄДРПОУ 30798692) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 
14282829), на наступних умовах: строк кредитування до 25.10.2019; лі-
міт кредитування – 20 000 000.00 ( Двадцять мільйонів гривень 00 копі-
йок.) ; сплата процентів за користування кредитом, інших комісій та пла-
тежів на умовах, встановлених Банком. На цьому питання порядку ден-
ного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «2-й ім. Петровського 
цукровий завод», скликаних на 30 березня 2017 року, вичерпано. Акціо-
нери Товариства повністю погоджуються з рішеннями, прийнятими на 
загальних зборах акціонерів ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод», 
що викладені у цьому протоколі, та не мають ніяких заперечень чи заува-
жень щодо порядку скликання та проведення даних Зборів. Голова збо-
рів мамалат Д.в. оголосив позачергові загальні збори акціонерів 
Пат «2-й ім. Петровського цукровий завод», скликані на 30 березня 
2017 року, закритими.
6. Інформація про дивіденди Дивiденди за пiдсумками звiтного року 
виплачуватися не будуть iз-за збитковостi товариства.
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ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ПО виРОбництву ІнсулІнІв  

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

Приватне акціонерне товариство «По 
виробництву інсулінів «Індар» 
ЄДРПОУ 21680915
вул. Зрошувальна 5, м. Київ, 
Дарницький р-н, Київська область, 
02099, Україна
(044)566-35-12

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

27.04.2018

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

www.indar.com.ua

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «лIткIвська 
Швейна ФабРика «любич», 
05468133, вулиця Незалежностi, буд. 40, 
село Лiтки, Броварський, Київська область, 
07411, Україна, (04594)2-42-68

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

02.05.2018 р.

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

http://05468133.smida.gov.ua

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «стРахОва 
кОмПанIя «укРПРОм-
стРах», 31810453, пров. Куренiвський, 
б. 19/5, м. Київ, Оболонський р-н, 04073, 
Україна, (044) 227-57-52

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

02.05.2018 р.

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

ukrpromstrakh.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО «лекс», 
03058678, вул.В.Чорновола, б.12, 
м. Київ, Шевченкiвський р-н, 01135, 
Україна, (044)484-07-04

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

02.05.2018 р.

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

http://03058678.smida.gov.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності.

Приватне підприємство «ІНФОРМ-
АУДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. Збори не проводились, тому що не 
скликались.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались. 

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«вестIнтРО», 39942600, 
Прорiзна, 8, м.Київ, 01601, Україна, 
(044) 227 57 52

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

02.05.2018 р.

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

http://vestintro.com.ua/

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ПеРесувна 
механIЗОвана кОлОна-508»,
01354289, Привокзальна, б. 76-а, м. Бориспiль, 
Бориспiльський р-н, Київська область, 08300, 
Україна, (04595) 72411 71167

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

02.05.2018 р.

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

01354289.infosite.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРат «стРахОва 
кОмПанIя «сОФIйська 
бРама», 32709143, вул. Предславин-
ська, буд. 28, м.Київ, Печерський, 03150, 
Україна, (044) 353-20-10

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

02.05.2018 р.

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

http://www.sofiyvskabrama.com.ua/
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РIчна IнФОРмацIя
емiтента цiнних паперiв 

1. Повне найменування емiтента, 
iдентифiкацiйний код юридичної 
особи, мiсцезнаходження, 
мiжмiський код i телефон емiтента.

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО "тРест 
"киЇвелектРОмОн-
таЖ", 04012750, ВУЛ. САКСАГАН-
СЬКОГО, 67, М.КИЇВ, Голосiївський, 
01033, Україна, 044 227-12-44

2. Дата розкриття повного тексту рiч-
ної iнформацiї у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї.

02.05.2018 р. 

3. Адреса сторiнки в мережi 
Iнтернет, на якiй розмiщено 
регулярну рiчну iнформацiю.

http://04012750.smida.gov.ua/

4. Найменування, iдентифiкацiйний 
код юридичної особи - аудиторської 
фiрми (П.I.Б. аудитора - фiзичної 
особи - пiдприємця), якою проведе-
ний аудит фiнансової звiтностi.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"МIЛА-АУДИТ", 23504528

5. Iнформацiя про загальнi збори. 
Вид загальних зборiв - черговi. Дата проведення: 19.05.2017 року. Кворум 
зборiв: 94,4% до загальної кiлькостi голосiв. Перелiк питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, 
визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження 
регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв та голосування на зборах. 
4. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрями роботи у 
2017 роцi. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку 
(збиткiв) Товариства за 2016 рiк. 8. Прийняття нової редакцiї Статуту Товари-
ства. 9. Прийняття нової редакцiї Положення про Загальнi збори Товариства. 
10. Прийняття нової редакцiї Положення про Правлiння Товариства. 11. Прий-
няття нової редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Прийнят-
тя рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 13. Обрання 
нового складу Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивiльно-
правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповнова-
жується на пiдписання зазначених угод. 15. Припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правових угод з членами Ревiзiйної 
комiсiї. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених 
угод. 18. Уповноваження голови правлiння-керуючого створити нову юридичну 
особу. 19. Визначення порядку формування статутного капiталу нової юридич-
ної особи. Результати розгляду питань порядку денного: 1.По першому питан-
ню порядку денного обрано лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв, ви-
значено порядок та способ засвiдчення бюлетенiв для голосування. 2.По 
другому питанню порядку денного обрано голову та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв. 3. По третьому питанню загальними зборами акцiонерiв 
прийнято рiшення: Затвердити регламент проведення зборiв та порядок голо-
сування на зборах згiдно "Положення про загальнi збори". 4. По четвертому 
питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: Затвердити звiт 
правлiння Товариства за 2016 р. 5. По п'ятому питанню загальними зборами 
акцiонерiв прийнято рiшення: дiяльнiсть правлiння визнати задовiльною. 6. По 
шостому питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: затвер-
дити рiчний звiт товариства за 2016 рiк. 7. По сьомому питанню загальними 
зборами акцiонерiв прийнято рiшення: покрити збитки за рахунок резервного 
капiталу Товариства. 8. По восьмому питанню загальними зборами акцiонерiв 
прийнято рiшення: затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВ-
ЕЛЕКТРОМОНТАЖ". Уповноважити голову загальних зборiв Скриннiка Сергiя 
Миколайовича та секретаря загальних зборiв Войну Ольгу Андрiївну пiдписати 
нову редакцiю Статуту ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ". 9. По дев’ятому 
питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: затвердити нову 
редакцiю Положення про Загальнi збори ПАТ "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ". 10. По десятому питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято 
рiшення: затвердити нову редакцiю Положення про 

Правлiння ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 11. По одинадцятому пи-
танню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: затвердити нову 
редакцiю Положення про Наглядову раду ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОН-
ТАЖ”. 12. По дванадцятому питанню загальними зборами акцiонерiв прийня-
то рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” 
у повному складi. 13. По тринадцятому питанню загальними зборами 
акцiонерiв прийнято рiшення: обрати наступних членiв Наглядової Ради: 
Онопрiєнка Олександра Васильовича - представник юридичної особи-
акцiонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД, Гончаренка Миколу Петрови-
ча - незалежний директор, Деревянко Ларису Казимирiвну - представник юри-
дичної особи-акцiонера ТОВ “Свiтлобуд-Iнвест”, Нацевич Валентину Григорiвну 
- незалежний директор, Катриченка Юрiя Олексiйовича - представник юри-
дичної особи-акцiонера ПАТ “ХК “Київмiськбуд”. 14. По чотирнадцятому питан-
ню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: затвердити умови 
цивiльно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважи-
ти на пiдписання зазначених угод Голову правлiння-керуючого Товариства 
Черниша П.М. 15. По п’ятнадцятому питанню загальними зборами акцiонерiв 
прийнято рiшення: припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ “Трест КЕМ” у у повному складi. 16. По шiстнадцятому питанню загальни-
ми зборами акцiонерiв прийнято рiшення: обрати наступних членiв Ревiзiйної 
комiсiї: Антонову Наталiю Анатолiївну, Логу Андрiя Володимировича, 
Калашнiкова Ярослава Олександровича. 17. По сiмнадцятому питанню за-
гальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: затвердити умови цивiльно-
правових угод з членами Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити на пiдписання за-
значених угод голову правлiння-керуючого Товариства Черниша П.М. 18. По 
вiсiмнадцятому питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: 
уповноважити голову правлiння-керуючого створити нову юридичну особу в 
органiзацiйно-правовiй формi - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, на 
власний розсуд визначити найменування нової юридичної особи, її 
мiсцезнаходження, редакцiю статуту та вчинити iншi необхiднi дiї для прове-
дення реєстрацiї з правом передоручення”. 19. По вiсiмнадцятому питанню 
загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: уповноважити голову 
правлiння-керуючого сформувати статутний капiтал нової юридичної особи з 
майна та/або грошей Товариства з граничною сумою 70 млн. грн. на розсуд 
голови правлiння-керуючого”.
Вид загальних зборiв - позачерговi. Дата проведення: 17.11.2017 року. Кворум 
зборiв: 94% до загальної кiлькостi голосiв. Перелiк питань, що розглядалися 
на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження 
регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв та голосування на зборах. 
4. Обрання голови правлiння-керуючого ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". 
5. Обрання окремих членiв правлiння ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". 
6. Прий няття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. 
7. Погодити укладений iпотечний договiр. Особа, що iнiцiювала проведення 
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Наглядова рада Результати розгляду пи-
тань порядку денного: 1.По першому питанню порядку денного обрано 
лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв, визначено порядок та способ 
засвiдчення бюлетенiв для голосування. 2.По другому питанню порядку ден-
ного обрано голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. По третьому 
питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: Затвердити ре-
гламент проведення зборiв та порядок голосування на зборах згiдно "Поло-
ження про загальнi збори". 4. По четвертому питанню загальними зборами 
акцiонерiв прийнято рiшення: Обрати головою правлiння-керуючим ПАТ "Трест 
"Київелектромонтаж" Розгона Анатолiя Миколайовича. 5. По п'ятому питанню 
загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення: Обрати членами правлiння 
ПАТ "Трест "Київелектромонтаж": Веремiєнка Андрiя Володимировича, Бон-
даренка Юрiя Вiкторовича. 6. По шостому питанню загальними зборами 
акцiонерiв прийнято рiшення: Надати згоду на вчинення значного правочину - 
договору поставки з ТОВ "ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА" РЬ 73/0/16 вiд 
01.11.2016р. 7. По сьомому питанню загальними зборами акцiонерiв прийнято 
рiшення: Погодити укладений iпотечний договiр мiж ПАТ "Трест "Київелектро-
монтаж" та товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Форбс Енд Манхет-
тен Україна", посвiдчений приватним нотарiусом Колупаєвою Ю.П. та зареє-
стрований 13.07.2017р. за № 537.
6. Iнформацiя про дивiденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались. 

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

акцІОнеРне тОваРиствО «ІванО-ФРанкІвський 
аРматуРний ЗавОД». 2. Код за ЄДРПОУ: 00218271. 3. Місцезна-
ходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 229. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 77-53-60. 5. Електронна поштова 
адреса: mail@ifaz.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://ifaz.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст Повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв емiтента 
25.04.2018р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть учинятися емітентом протягом не більш як одного 
року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-
господарською діяльністю емітента з граничною сукупною вартістю 500 000 
тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фiнансової 
звiтностi: 345 103 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 144,88 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 
2 634 537 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах: 2 395 494 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: 
«за» прийняття рiшення – 2 395 494 шт; «проти» прийняття рiшення - 0.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова Правління Шилюк с.в.
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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 

"Київенергоремонт"
2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ,  

провулок Електрикiв, 15
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-83-90 (044) 425-84-50

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

www.ker.in.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв'язку з прийнятим 26.04.2018 року рiчними Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» рiшення про обрання до Наглядо-
вої ради Товариства: Плачкова Івана Васильовича (представляє інте-
реси акціонера ТОВ «РЕСЕТ»), Науменко Олени Вікторівни (представ-
ляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»), Данилко Ольги Ігорівни 
(представляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»), з 26.04.2018 року при-
пиняються повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства - 
представника акцiонера ТОВ «РЕСЕТ» Науменко Олени Вік торівни.

Науменко Олена Вiкторiвна не володiє пакетом акцiй, часткою в ста-
тутному капiталi Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Науменко О.В. перебувала на посадi Голови та Члена Наглядової 

ради Товариства з 06.12.2017 року.
У зв'язку з прийнятим 26.04.2018 року рiчними Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» рiшення про обрання до Наглядо-
вої ради Товариства: Плачкова Івана Васильовича (представляє інтер-
еси акціонера ТОВ «РЕСЕТ»), Науменко Олени Вікторівни (представ-
ляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»), Данилко Ольги Ігорівни 
(представляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»), з 26.04.2018 року при-
пиняються повноваження Голови та члена Наглядової ради Товари-
ства - представника акцiонера ТОВ «РЕСЕТ» Данилко Ольги Iгорiвни.

Данилко Ольга Iгорiвна не володiє пакетом акцiй, часткою в статут-
ному капiталi Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Данилко О.I. перебувала на посадi Члена Наглядової ради Товари-

ства з 06.12.2017 року. 
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» 

26.04.2018 року, у зв'язку iз припиненням повноважень членiв Наглядо-

вої ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради ПрАТ «Київенергоремонт» Плачкова Івана Васильови-
ча (представляє інтереси акціонера ТОВ «РЕСЕТ»).

Плачков І.В. на посаду обраний строком на 3 (три) роки.
Розмiр пакета акцiй Товариства – 7,442698%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
з 04.2011 – Президент ТОВ «ВЕЛЕС» 
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» 

26.04.2018 року, у зв'язку iз припиненням повноважень членiв Наглядо-
вої ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради ПрАТ «Київенергоремонт» Науменко Олену Вiкторiвну 
(представляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»).

Науменко О.В. на посаду обрана строком на 3 (три) роки.
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не 

володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 27.05.2010 р. до 22.01.2014 р. - ТОВ «Кока-Кола Україна Лiмiтед», 

старший фiнансовий аналiтик;
з 20.01.2015 р. до 16.04.2015 р. - ПрАТ «Монделiс Україна», старший 

фiнансовий аналiтик;
з 18.10.2016 р. по теперiшнiй час - ТОВ «Iмпульс-Т», директор
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» 

26.04.2018 року, у зв'язку iз припиненням повноважень членiв Наглядо-
вої ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання членом 
Наглядової ради ПрАТ «Київенергоремонт» Данилко Ольгу Ігорівну 
(представляє iнтереси акцiонера ТОВ «РЕСЕТ»).

Данилко О.I. пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Данилко О.I. на посаду призначена строком на 3 (три) роки.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 12.2012 до 06.2014 - директор ТОВ «Туристична компанiя «ЄвроС-

тандарт».
з 06.2014 до 04.2016 - менеджер з адмiнiстративної роботи СВП 

«Труханiв» ПАТ «Київенергоремонт».
з 04.2016 до 11.2016 - юрисконсульт ПрАТ «Центр корпоративних 

рiшень».
з 11.2016 по теперiшнiй час - юрисконсульт ТОВ «Корпоративнi 

рiшення ЛТД».
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 Брусов Олексій Ілліч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«киЇвенеРГОРемОнт»

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 ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКА БУДIВЕЛЬНА 
КОМПАНIЯ «КИЇВБУДКОМ»

2. Код за ЄДРПОУ 24934463
3. Місцезнаходження 01010 м.Київ вул.Андрiя Iванова, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 044-451-87-87 044-451-87-80
5. Електронна поштова адреса 114@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://kbk.comreg.com.ua/

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

2. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Генерального Директора Товариства 

Бiлопупа Олександра Володимировича припинено 26.04.2018 року. Рішен-
ня прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не нада-

ла згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному 
капіталі у розмірі 80%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2016 р. по 26.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними збо-
рами акціонерів Товариства (Протокол вiд 26.04.2018 року). 

Генеральним Директором Товариства обрано Бiлопупа Олександра 
Володимировича 26.04.2018 року. Рішення прийнято у відповідності до 
пропозиції акціонерів обрати Білопупа О.В. Генеральним директором То-
вариства на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 80%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, 
на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом своєї діяльності: Генеральний директор ПрАТ «КБК «Київбудком». 
Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства 
(Протокол вiд 26.04.2018 року).

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

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

3.2. Найменування посади. Генеральний директор Бiлопуп Олександр 
Володимирович.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«киЇвська буДIвельна кОмПанIя «киЇвбуДкОм»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"

2. Код за ЄДРПОУ 20034231
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4958888 (044)4958888 
5. Електронна поштова адреса opikuz@piraeusbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.piraeusbank.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» що вiдбулися 
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження 
Голови Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» - Яннiса Кiрiакопулоса 
(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Зако-
ну України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ». 

Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати 
прий няття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р.

Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Яннiс Кiрiакопулос акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ «ПIРЕУС 

БАНК МКБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» що вiдбулися 
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження 
Члена Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» - Iлiас Мiлiс (дозвiл на 
розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». 

Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати 
прий няття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р.

Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Iлiас Мiлiс акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ «ПIРЕУС БАНК 

МКБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» що вiдбулися 
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження 
Члена Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» - Емiла Ангелова (дозвiл 
на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». 

Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати 
прий няття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р.

Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Емiл Ангелов акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ «ПIРЕУС 

БАНК МКБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» що вiдбулися 
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження 
Члена Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Георгунтзоса Георгiоса 
(дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». 

Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати 
прий няття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р.

Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Георгiос Георгунтзос акцiями (часткою в статутному капiталi) 

АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ» що вiдбулися 
26.04.2018 р. (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018р.) припинено повноваження 
Члена Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Агкопа Мардiкяна (дозвiл 
на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi вимог Закону Украї-
ни «Про акцiонернi товариства» та Статуту АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ». 

Повноваження посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати 
прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 26.04.2018 р.

Перебував на посадi з 24.04.2017 р. по 26.04.2018 р.
Агкоп Мардiкян акцiями (часткою в статутному капiталi) АТ «ПIРЕУС 

БАНК МКБ» не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК 

МКБ» (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання вимог 
статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi 
пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано Головою Наглядової Ради 
АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Кiрiакопулоса Яннiса - представника акцiонера 
Банку – ПIРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.) 

Кiрiакопулос Яннiс обраний на посаду Голови Наглядової Ради на 
строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Пiреус Банк С.А. 

(Грецiя), Генеральний директор, Голова Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIРЕУС БАНК МКБ».

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання вимог 
статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi 
пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової Ради 
АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Емiла Ангелова - представника акцiонера Банку 
– ПIРЕУС БАНК С.А. (Piraeus Bank S.A.) 

Емiл Ангелов обраний на посаду члена Наглядової Ради на строк з 
26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова 

Правлiння Пiреус Банк Болгарiя (Болгарiя).
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК 

МКБ» (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання вимог 
статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi 
пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової Ради 
АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Мардiкяна Агкопа. 

Агкоп Мардiкян є незалежним членом Наглядової Ради та обраний на 
строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член На-

глядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»,Член Правлiння, перший заступ-
ник голови Правлiння АТ «АСТРА БАНК» (до 2013р.), з 2013 - пенсiонер.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання вимог 
статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi 
пунктiв 10.3.14 та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової Ради 
АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» Георгунтзоса Георгiоса. 

Георгiос Георгундзос є незалежним Членом Наглядової Ради та обра-
ний на строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Член На-

глядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», Посол Грецiї в Українi (до 2013р.), 
з 2013 – пенсiонер.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» (протокол № 1/04 вiд 26.04.2018) прийнятого на виконання вимог статтi 
32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi пунктiв 10.3.14 
та 10.10. Статуту Банку, обрано членом Наглядової Ради АТ «ПIРЕУС БАНК 
МКБ» Бугiуклiс Хрiстос Афанасiос (незалежний Член Наглядової Ради) на 
строк з 26.04.2018р. до наступних рiчних загальних зборiв.

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакета 

акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Виконав-

чий директор, СЕО Персеус Спешiалтi Фуд Продактс С.А. (з 2016 р. - по-
тепер), Член Ради Директорiв, Радник по реструктуризацiї корпоративних 
проектiв, Евроконсултантс С.А.

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 Наумов Сергiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «ПIРеус банк мкб»
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ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«киЇвенеРГОРемОнт»
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 "Київенергоремонт"

2. Код за ЄДРПОУ 00131328
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, провулок 

Електрикiв,15
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-83-90 (044) 425-84-50
5. Електронна поштова адреса ker@ker.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ker.in.ua

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Київенергоремонт» 

(надалi - Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, предметом якого є передача в управлiння 
ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ» об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу 
за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12).

Ринкова вартiсть майна , що є предметом правочину: 23 671 975,00 грн.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017: 93 389 000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 

активiв: 25,35%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 392 902 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 329 648 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення: 329 648 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 згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Брусов Олексiй Iллiч
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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: 
ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «аГРаР-
ний ФОнД «укРаЇна», ідентифікаційний код: 38864809, міс-
цезнаходження: 01001 м. Київ, Печерський район, вул. Еспланад-
на, буд. 20, офіс 513, номер телефону: (096)1653552

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 2018-04-30

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://agrofondukr.com.ua/

4. найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 
ідентифікаційний код: 40131434

5. Інформація про загальні збори: 
2017-04-28 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, якi належать до 

компетенцiї загальних зборiв емiтента, з яких були прийнятi рiшення одноосiбно 
акцiонером: 1) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора То-
вариства за 2016 рiк 2) Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту 
ревiзора Товариства за 2016 рiк; 3) Прийняття рiшення про затвердження 
висновкiв ревiзора Товариства; 4) Прийняття рiшення про затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк; 5) Прийняття рiшення про розподiл прибутку та 
збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi; 6) Прийняття рiшення про 
визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за про-
стими 

акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за прости-
ми 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих диві-
дендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/перера-
хованих дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- - - -

Дата (дати) перерахуван-
ня дивідендів через депо-
зитарну систему із зазна-
ченням сум (грн) 
перерахованих дивідендів 
на відповідну дату

- - - -

Дата (дати) перерахуван-
ня/відправлення дивіден-
дів безпосередньо акціо-
нерам із зазначенням сум 
(грн) перерахованих/від-
правлених дивідендів на 
відповідну дату

- - - -

Опис За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

Директор Пат «аГРаРний ФОнД «україна»  О.в. Гаврильков

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

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО "укРаЇн-
ська мІЖбанкІвська 
валютна бІРЖа", 22877057, 
вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, 
Подільський район, Київська область, 
04070, Україна, (044) 461-54-30

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

29.04.2018р.

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

www.uicegroup.com

Річна інформація 
ПРиватнОГО  

акцIОнеРнОГО тОваРиства  
«Дхл IнтеРнеШнл укРаЇна»,

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

Приватне акцiонерне товариство "ДХЛ 
Iнтернешнл Україна", 22925230м. Київ , 
Печерський, 01010, м.Київ, вул.Iвана 
Мазепи, 11-Б (044)4617500,

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

27.04.2018

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

http://www.dhl.com.ua

Генеральний директор  в.І. сидорук

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  

«Дхл IнтеРнеШнл укРаЇна»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"ДХЛ Iнтернешнл Україна"
2. Код за ЄДРПОУ 22925230
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, Печерський, р-н, 

вул. Iвана Мазепи
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4617500 (044)4902600
5. Електронна поштова адреса Ludmila.Trukhan@dhl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.dhl.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», що вiдбулись 26.04.2018 року (Протокол 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ «ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА») 
було прийняте про затвердження складу наглядової ради у кiлькостi трьох 
осiб та обрано членiв наглядової ради.

Переобрання вiдбулось у зв’язку з закiнченням строку повноважень ( у 
2015 роцi було обрано строком на 3 роки).

Адрiане Джеймсе Марлi (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но), що проживає за адресою: вулиця 8 Марта, Москва, Росiя, обрано чле-
ном наглядової ради строком на 3 роки починаючи з 26.04.2018 року.

Займана на теперiшнiй час посада посада: Керуючий Директор ДХЛ 
Експресс у СНД i Пiвденно-Схiдної Європи (з 1 червня 2009).

Данi про обiйманi посади за останнi 5 рокiв: Керуючий Директор ДХЛ 
Експресс у СНД i Пiвденно-Схiдної Європи (з 1 червня 2009).

Голова наглядової ради Товариства з 2015 року. 
Адрiане Джеймсе Марлi не належать акцiї Товариства.
У Адрiане Джеймсе Марлi вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi 

та посадовi злочини
На засiдання наглядової ради, що вiдбулось 26.04.2018 року (Протокол 

наглядової ради Товариства вiд 26.04.2018р.) Адрiане Джеймсе Марлi 
було обраного Головою наглядової Ради Товариства.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», що вiдбулись 26.04.2018 року (Протокол 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ «ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА») 
було прийняте про затвердження складу наглядової ради у кiлькостi трьох 

осiб та обрано членiв наглядової ради.
Переобрання вiдбулось у зв’язку з закiнченням строку повноважень ( у 

2015 роцi було обрано строком на 3 роки).
Ляхевича Олега Аркадiйовича (згоди на розкриття паспортних даних 

не надано), що проживає за адресою: м. Київ, вул.Срiбнокiльска, буд.8, 
кв. 194, обрано членом наглядової ради строком на 3 роки починаючи з 
26.04.2018 року.

Займана Посада: Начальник фiнансового департаменту з 01.05.2009 року
Данi про обiйманi посади за останнi 5 рокiв: Начальник фiнансового 

департаменту з 01.05.2009 року.
Член наглядової ради Товариства з 2015 року.
Ляхевичу Олегу Аркадiйовичу не належать акцiї Товариства. 
У Ляхевича Олега Аркадiйовича вiдсутня непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», що вiдбулись 26.04.2018 року (Протокол 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ «ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА») 
було прийняте про затвердження складу наглядової ради у кiлькостi трьох 
осiб та обрано членiв наглядової ради.

Переобрання вiдбулось у зв’язку з закiнченням строку повноважень ( у 
2015 роцi було обрано на 3 роки).

Хитриченка Iгора Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано), що проживає за адресою: м. Київ, вул. Якубовського, буд.7, кв. 7, обра-
но членом наглядової ради строком на 3 роки починаючи з 26.04.2018 року.

Займана Посада: Директор департаменту транспортної та складської 
логiстики з 01.01.2017р.

Данi про обiйманi посади за останнi 5 рокiв: Менеджер термiналу з 
01.09.2004р., Начальник вiддiлу складської логiстики з 
03.01.2012р.,Заступник директора департаменту транспортної та склад-
ської логiстики з 01.08.2012р., Директор департаменту транспортної та 
складської логiстики з 01.01.2017р.

Член наглядової ради Товариства з 2015 року. 
Хитриченку Iгору Петровичу не належать акцiї Товариства.
У Хитриченка Iгора Петровича вiдсутня непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини.
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 Сидорук Вадим Iванович
Генеральний Директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО  

«якОбЗ Дау еГбеРтс укРаЇна»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Якобз Дау Егбертс Україна", код 
ЄДРПОУ 39709794 Місцезнаходжен-
ня: 42600, Сумська область, Тростя-
нецький р-н, м.Тростянець, Вул. На-
бережна 28A, тел. (0542) 702 505

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

27.04.2018

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

 https://www.jacobsdouweegberts.
com/about-us/ukraine

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

1. Повне найменування емітента: 
ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «тРанс-

нацІОнальна ФІнансОвО-ПРОмислОва 
 наФтОва кОмПанІя «укРтатнаФта»,

код за ЄДРПОУ: 00152307, місцезнаходження: 39609, Полтавська об-
ласть, Автозаводський р-н, м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 3, між-
міський код та телефон емітента: (0536) 76-81-52

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.ukrtatnafta.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУ-
ПЕРС (АУДИТ)», Код за ЄДРПОУ 21603903 

5. Інформація про загальні збори: В 2017 році Загальні збори акціоне-
рів ПАТ «Укртатнафта» не проводились, оскільки Наглядовою радою ПАТ 
«Укртатнафта» не приймалось рішення щодо скликання загальних зборів 
акціонерів Товариства

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

Голова Правління  П.В. Овчаренко

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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акцІОнеРне тОваРиствО  
«кОмПанІя катРан»

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

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

акціонерне товариство «компанія катран», ідентифікаційний код 
юридичної особи 05441005

м. київ , 03061, вул. новопольова, буд.2 
(44) 408-82-27
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії:
26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 
www.katran.info
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності:

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «аудиторська фiрма 
«капітал Плюс», ідентифікаційний код юридичної особи 30371406 

5. Інформація про загальні збори:
25.04.2017р. проведені чергові Загальні збори акціонерів. 
Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лі-

чильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення За-
гальних зборів акціонерів та голосування. 4. Звіт Правління Товариства 
за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління 
Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік. 6. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Ухва-
лення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товари-
ства за 2016 рік. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 
рік. 8. Про затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік. 9. Про вне-
сення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової ре-
дакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчи-
нення державної реєстрації. 10. Про внесення змін та доповнень до 
внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про На-
глядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства. Затвер-
дження нових редакцій вказаних положень. 11. Про скасування внутріш-
нього положення Про ревізійну комісію Товариства. 12. Про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства. 13. Про обрання чле-
нів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Това-
риства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові 
договори з членами Наглядової ради. 15. Про припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Про обрання членів Ревізійної 
комісії товариства. 17. Про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року 
з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не 
було. Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. 
Результати розгляду питань порядку денного – всі питання порядку денно-
го були розглянуті та прийняті одноголосно. По питанню 16 вирішено не 
обирати ревізійну комісію. Позачергові збори в 2017 році не скликались.

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

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«аГентствО ПО РеФІнансуванню 
ЖитлОвих кРеДитІв»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості: Повне найменування – Приватне акціонерне 
товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів». Код за 
ЄДРПОУ – 38040228. Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Саксаган-
ського 77. Міжміський код, телефон та факс – (044)281-23-36, 
(044)281-23-36. Електронна поштова адреса – office@re-finance.com.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – http://www.re-finance.com.ua. Вид осо-
бливої інформації - відомості про прийняття рішення про виплату 
дивідендів .

ІІ. текст повідомлення: 
Дата вчинення дії – 25.04.2018р. Рiчними Загальними зборами 

ПрАТ «АРЖК» вiд 16.03.2018 (протокол № 1 вiд 23.03.2018), прийнято 
рiшення частку прибутку ПрАТ «АРЖК» за результатами дiяльностi в 
2017 роцi у розмiрi 75%, спрямувати на виплату дивiдендiв, розподiливши 
їх мiж акцiонерами пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті - 43350.64 грн. Затверджено розмiр рiчних 
дивiдендiв за однiєю простою акцiєю ПрАТ «АРЖК» у сумi 1,23858964 грн. 
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» від 25.04.18р. прийняте 
рiшення: датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв визначити 01.05.2018; виплату всiєї суми дивiдендiв здiйснити 
безпосередньо акцiонерам у строк 01.05.18 - 27.06.18р. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади
Голова Правлiння  Волков С.С

М.П.  26.04.2018

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «киЇв-
ський стРахОвий 
ДІм», код за ЄДРПОУ 25201716, 
місцезнаходження: 04053, м. Київ, 
вул. Артема, 37-41, міжміський код та 
телефон емітента: (044) 251-12-00

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

30.04.2018

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

www.ksd.net.ua

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

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

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

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО З ІнОЗем-
ними ІнвестицІями 
«бРикет», 33718557, 49069, 
м. Дніпро, вул. Артема, 94, 
+3800443841896

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

30.04.2018р.

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

http://briket2005.prat.dp.ua

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

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «кОсIвська 
сIльГОсПхІмІя», 05489069 
Івано-Франківська , Косiвський, 78607, 
с. Смодна, д/в (03478)2-20-23,

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

28.04.2018

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

05489098@emitent.net.ua
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ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ЗавОД «лтава»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308479
3. Місцезнаходження: 36002 м. Полтава, вулиця Р. Кириченко, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (05322) 7-93-12, (05322) 7-90-43
5. Електронна поштова адреса: ltava@ ltava.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ltava.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
25.04.2018р. за Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛТАВА», в зв'язку з закінчен-
ням строку дії повноважень:

- звільнено з посади голови Наглядової ради товариства Змієвця Сер-
гія Олександровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не на-
дано). Перебував на посаді голови Наглядової ради з 2011 року. Володіє 
21,2143 % статутного капіталу емітента. 

- звільнено з посади члена Наглядової ради товариства Крилова Ге-
оргія Володимировича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано). Перебував на посаді члена Наглядової ради з 2011 року. Воло-
діє 0,0006 % статутного капіталу емітента.

- звільнено з посади члена Наглядової ради товариства Гузика Васи-
ля Павловича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано). 
Перебував на посаді члена Наглядової ради з 2011 року. Володіє 0,0001 % 
статутного капіталу емітента. 

25.04.2018р. за Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛТАВА»:

- призначено на посаду голови Наглядової ради товариства Змієвця 
Сергія Олександровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано) до переобрання. Володіє 21,2143 % статутного капіталу емі-
тента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду голови Наглядо-
вої ради товариства. 

- призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Крилова 
Георгія Володимировича ( згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано) до переобрання. Володіє 0,0006 % статутного капіталу емі-
тента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду члена Наглядо-
вої ради товариства. 

- призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Гузика Ва-
силя Павловича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но) до переобрання. Володіє 0,0001 % статутного капіталу емітента. Про-
тягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду члена Наглядової ради 
товариства. 

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

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

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

2. Голова правління  Хохлов Е.В.
26.04.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Завод "Маяк"
2. Код за ЄДРПОУ 21189935
3. Місцезнаходження 63404, Змiїв, Залiзнична, 120
4. Міжміський код, телефон та факс 0574730861 0574730868
5. Електронна поштова адреса www.majak.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.majak.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.04.2018р. прийнято: -виплатити 

дивiденди у сумi 304500 грн., iз розрахунку 1450,00 грн. на одну акцiю, -да-
тою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
простими акцiями визначено 21 травня 2018 року, -порядок виплати диві-
дендів безпосередньо акціонерам: у повному обсязi, всiєї суми - перераху-
вання на поточнi (картковi) рахунки акцiонерiв (або через кассу Товари-
ства).

Строк виплати дивiдендiв: 3 15 червня 2018 року по 15 жовтня 2018 
року. 

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО «ЗавОД «маяк»

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО  

«ЗавОД «маяк»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Завод "Маяк"

2. Код за ЄДРПОУ 21189935
3. Місцезнаходження 63404, Змiїв, Залiзнична, 120
4. Міжміський код, телефон та факс 0574730861 0574730868
5. Електронна поштова адреса www.majak.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.majak.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв 26.04.2018р. прийнято: -Попередньо 

надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської 
дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загаль-
них зборiв значних правочинiв, у тому числi, але не виключно 
правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних 
договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депо-
зитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових по-
рук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi 
спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання 
та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-
якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших 
господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде ви-
ступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю 
160000000,00 (сто мiльйонiв гривень) млн. грн., при цьому вчинення 
такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд 
збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют, на що уповноважити Генерального дирек-
тора Муштая Iвана Степановича або особу, яка виконує його 
обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою 
Генеральним директором АТ «МАЯК» вiдповiдно до законодавства. 
Вартість активів 37672,0 тис.грн. за даними останньої річної фінансо-
вої звітності. Співвідношення граничної сукупності правочинів до вар-
тості активів за даними останньої річної фін звітності – 424,7% За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй 180 шт, 170 шт., що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах. Кількість голосуючих акцій що проголо-
сували «За» : 140 шт, «Утримались»: 30 шт, «Проти»: немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Муштай Iван Степанович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIчне акцIОнеРне тОва-
РиствО «ДеРЖавне акцIО-
неРне тОваРиствО «чОРнО-
мОР наФтОГаЗ», 00153117 Київська, 
Шевченкiвський, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 26, оф. 505, (044)537-05-56

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

27.04.2018

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

http://00153117.smida.gov.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фір-
ми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Приватне акцiонерне товариство "Аудиторська 
фiрма "Аналiтик", 14274505 

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

За звітний період відбулось 33 засідання За-
гальних зборів акціонерів Товариства з яких 
32 позачергових та 1 чергове.
Єдиним власником акцiй Товариства є Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Нафтогаз України». Згiдно зi ст. 49 ЗУ 
«Про акцiонернi товариства» до ДАТ «Чорномор-
нафтогаз» не застосовуються положення статей 
33-48 цього закону, зокрема, i в частинi порядку 
скликання, реєстрацiї та проведення загальних 
зборiв акцiонерiв. 
При цьому, згiдно зi ст. 32 ЗУ «Про акцiонернi то-
вариства» Загальними зборами акцiонерiв Това-
риства було прийнято рiшення № 6/2017 вiд 
25.04.2017 року в ходi чого були розглянутi такi 
питання:
1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння Товариства за 2016 рiк.
ВИРIШИЛИ: 1.1. Затвердити звiт Правлiння про 
пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi на 2017 рiк (додаток 1).
1.2. Визнати роботу Правлiння Товариства за 
2016 рiк задовiльною.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства 
про фiнансово- господарську дiяльнiсть Товари-
ства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 
2016 рiк.
ВИРIШИЛИ: 
2.1. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї 
про фiнансово - господарську дiяльнiсть

Товариства за 2016 рiк (додаток 2).
2.2. Визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк задовiльною.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк.
ВИРIШИЛИ:
3.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 
рiк, який включає фiнансову звiтнiсть Товариства 
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, скла-
дену за Мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi та звiт незалежного аудитора ТОВ «Ау-
диторська компанiя «Центр професiйного ауди-
ту» (додаток 3). 
4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
пiдсумками 2016 року.
ВИРIШИЛИ: 
4.1. У зв’язку iз збитками, отриманими Товари-
ством за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi, дивiденди за 2016 рiк не 
нараховувати.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу 
ДП «Чорно морнафтогазiнвест» за 2016 рiк.
ВИРIШИЛИ: 
5.1. Затвердити рiчний звiт та баланс ДП «Чорно-
мор нафтогазiнвест» за 2016 рiк (додаток 4).
6. Розподiл прибутку i збиткiв ДП «Чорпомор-
нафто газiнвест» за пiдсумками 2016 року.
ВИРIШИЛИ: 
6.1. У зв’язку iз збитками, отриманими ДП «Чорно-
мор нафтогазiнвест» за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi у 2016 роцi, дивiденди 
за 2016 рiк не нараховувати.

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 901358 916342
Основні засоби (за залишковою вартістю) 202903 213120
Довгострокові фінансові інвестиції 2722 1722
Запаси 140 92
Сумарна дебіторська заборгованість 10969 4283
Грошові кошти та їх еквіваленти 99 176
Власний капітал -12162102 -12125518
Статутний капітал 376516 376516
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12909898 -12867526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 177910 384050
Поточні зобов'язання і забезпечення 12885550 12657810
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.1151931 -0.1638844
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.1151931 -0.1638844

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 376515500 376515500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

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

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

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

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

ПРиватне акцІОнеР-
не тОваРиствО 
«Плати», 33858130, 49069, 
м. Дніпро, вул. Артема, 94, 
+380563757538

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

30.04.2018р.

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

http://platy.prat.dp.ua

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

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

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

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

ПРиватне 
акцIОнеРне тОваРи-
ствО «ПетРикIвський 
РибГОсП», 30063871 
Петрикiвський, 51800, Петрикiвка, 
Днiпрова,17 563424624 ,

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

30.04.2018

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

http://petrofish.pat.ua
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РІчна ІнФОРмацІя емітента цінних паперів

ДеРЖавнОЇ ІПОтечнОЇ устанОви
І. Основні відомості про емітента

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

Державна іпотечна установа, 
ЄДРПОУ 33304730, 01133,м.Київ, 
бульвар Лесі Українки, буд. 34, 
тел. (044) 207-14-14

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

27.04.2018

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

www.ipoteka.gov.ua

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

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», 
ЄДРПОУ 30373906

5. Інформація про загальні збори 
(зазначається інформація про 
проведення або непроведення 
загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення 
вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини)

Емітент не є акціонерним 
товариством.

6. Інформація про дивіденди 
(інформація про дивіденди 
заповнюється у разі прийняття 
рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного періоду, а 
саме зазначається інформація про 
суму нарахованих дивідендів (грн), 
суму виплачених/перерахованих 
дивідендів (грн), дату складення 
переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. У разі якщо 
за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, 
про це також зазначається)

Емітент не є акціонерним 
товариством і не випускав акції, 
тому рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось за 
результатами звітного та поперед-
нього років.

Голова правління  А.О.Камуз

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«ГОРнОЗбаГачувальна ФабРика 

«кРаснОлуцька»
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 «Горнозбагачувальна 
фабрика «Краснолуцька»

2. Код за ЄДРПОУ 32163608
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ,  

вул. Жилянська, буд.97 "З"
4. Міжміський код, телефон та факс 044 596 01 03 
5. Електронна поштова адреса gzf@efi.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.gzf.com.ua

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

II. текст повідомлення
26 квiтня 2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГЗФ «Красно-

луцька» прийнято рiшення (протокол № 1 вiд 26.04.2018р.) про надання 
попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, у тому числi, але не виключно: договорiв, по-
руки, застави, iпотеки позики, поставки, купiвлi-продажу, дарування та 
iнших безоплатних договорiв, договорiв про передачу та отримання в 
оренду майна i майнових прав, договору лiзингу в тому числi фiнансового 
лiзингу, договору переведення боргу та вiдступлення права вимоги та 
будь-яких iнших господарських договорiв, за якими товариство виступає 
чи буде виступати будь-якою iз сторiн, вартiсть яких перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi, з граничною 
сукупною вартiстю 100 000 тис.грн. за умов погодження кожного з 
правочинiв Наглядовою радою Товариства в порядку передбаченому 
Статутом товариства та дiючим законодавством України. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 69 291 тис. грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
144,31 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 9 515 000 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
7 992 600 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
7 992 600 шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Бєлозьоров Iгор Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО ПО 
ГаЗОПОстачанню та ГаЗиФІкацІЇ 

«ШеПетІвкаГаЗ»
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 по 
газопостачанню та газифікації 
«Шепетівкагаз», код з ЄДРПОУ 
03361394, місцезнаходження:30403, 
Хмельницька обл., м. Шепетівка, 
вул. Економічна, 29, тел.:(03840)4-06-17

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

29.04.2018 

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

http://shepetivkagaz.ucoz.ua

Голова правління
Прат «Шепетівкагаз»  турінський в.в.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
"макIЇвкОкс", 32598706, 85300 
Донецька область д/н м. Покровськ, 
вул. торгiвельна, буд. 106а, 
(06239) 22650 

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

29.04.2018 р.

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

http://www.mkoks.com.ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «банк сІч»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "БАНК СIЧ", 37716841, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, 
044 207-14-81
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 27.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – www.sichbank.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності - ТОВ «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ», 30785437.
5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
31 березня 2017 року за ініціативи Спостережної ради Банку були склика-
ні та проведені чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, РIШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТI 
ЗБОРАМИ:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Встановлення порядку проведення Загальних зборiв.
4. Розгляд звiту Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 
5. Розгляд звiту Спостережної ради про результати дiяльностi ПАТ «БАНК 
СIЧ» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 2016 рiк.
7. Затвердження аудиторського звiту за результатами перевiрки 
фiнансової звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 2016 рiк.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку ПАТ «БАНК СIЧ» за 2016 
рiк.
9. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради 
ПАТ «БАНК СIЧ».
10. Про обрання членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
11. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з головою та членами Спостережної 
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та членами 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
13. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «БАНК 
СIЧ» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
14. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй. Про затверджен-
ня рiшення про приватне розмiщення акцiй i перелiку осiб, якi є учасника-
ми такого розмiщення.
15. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК СIЧ», якому 
надаються повноваження на здiйснення дiй щодо забезпечення 
розмiщення акцiй i прийняття рiшень по процедурi розмiщення акцiй, та 
визначення перелiку повноважень.
16. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК СIЧ», якiй надаються 
повноваження на здiйснення дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй, та 
визначення перелiку повноважень.
17. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних 
документiв ПАТ «БАНК СIЧ».
Порядок денний сформовано та затверджено рiшеннями Спостережної 
ради ПАТ "БАНК СIЧ". 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надавались.
Збори визнанi такими, що вiдбулись. 
З питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«БАНК СIЧ» в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї - Куршель 
Юлiя Олександрiвна; члени Лiчильної комiсiї - Щока Юрiй Юрiйович, 
Проценко Тетяна Миколаївна. 
Вважати повноваження Лiчильної комiсiї припиненими пiсля пiдписання 
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та 
надання документiв за результатами дiяльностi комiсiї Головi Загальних 
зборiв.
2. Обрати Головою рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ» 
Баланду Олега Iвановича, секретарем - Хомович Iрину Миколаївну.

3. Затвердити наступний регламент роботи рiчних Загальних зборiв 
Акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ»:
-виступ доповiдача з питань порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв 
– 5 хвилин, 
- голосування з питань порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв – 
5 хвилин, 
- пiдрахунок голосiв за результатами голосування – 5 хвилин, 
- оголошення пiдсумкiв голосування Головою Лiчильної комiсiї – 5 хвилин.
4. Затвердити звiт Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «БАНК СIЧ» 
за 2016 рiк.
5. Затвердити звiт Спостережної ради про результати дiяльностi ПАТ 
«БАНК СIЧ» за 2016 рiк.
6. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «БАНК СIЧ» за 2016 рiк.
7. Затвердити аудиторський звiт за результатами перевiрки фiнансової 
звiтностi ПАТ «БАНК СIЧ» за 2016 рiк.
8. Спрямувати 5% прибутку Банку, що становить 40 807,41 грн., до 
Резервного фонду, вiдповiдно до вимог Статуту та законодавства 
України.
Суму чистого прибутку за 2016 рiк, що залишиться пiсля вiдрахування 5% 
до резервного фонду в розмiрi 775 340,75 грн. та нерозподiлений 
прибуток за минулi роки в сумi 393 865,69 грн., що разом становить 
1 169 206,44 грн. залишити в розпорядженнi Банку, як нерозподiлений. 
9. Припинити повноваження: Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» 
Раздорожного В.В.
Членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланди О.I., Мельника А.П., 
Матузенка Г.В., Кохася I.С.
10. На пiдставi результатiв кумулятивного голосування обрати до складу 
Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» з числа акцiонерiв та їх 
представникiв: Раздорожного Валерiя Вiкторовича (акцiонер), Баланду 
Олега Iвановича (акцiонер), Мельника Андрiя Павловича (акцiонер), а 
також незалежних членiв: Матузенка Геннадiя Вiталiйовича (незалежний 
член) та Кохася Iгоря Святославовича (незалежний член) строком до 
наступних рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ», якi мають 
бути проведенi не пiзнiше 30.04.2018р.
11. Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного 
Валерiя Вiкторовича.
12. 1. Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК СIЧ».
12. 2. Встановити, що Голова та член Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СIЧ» самостiйно визначається iз найбiльш прийнятними для нього 
умовами договору та не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведен-
ня цих рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв подає до ПАТ «БАНК СIЧ» 
письмову заяву, в якiй зазначає обранi ним умови договору на виконання 
функцiй голови/члена Спостережної ради, що має бути укладений мiж 
ним та ПАТ «БАНК СIЧ».
12. 3. Затвердити розмiр оплати працi/грошової винагороди Голови та 
членiв Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» вiдповiдно до кошторису на 
оплату працi/виконання функцiй Голови та членiв Спостережної ради 
ПАТ «БАНК СIЧ».
12. 4. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» (або особу, що 
виконуватиме обов’язки Голови Правлiння) пiдписати вiд iменi ПАТ 
«БАНК СIЧ» з Головою та членами Спостережної ради вiдповiднi 
договори (трудовий договiр (контракт) або цивiльно-правовий договiр).
13. Збiльшити статутний капiтал ПАТ «БАНК СIЧ» на суму 71 690 000,00 грн. 
(сiмдесят один мiльйон шiстсот дев’яносто тисяч ) гривень шляхом при-
ватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
1,07 гривнi (одна гривня сiм копiйок) кожна у кiлькостi 
67 000 000 (шiстдесят сiм мiльйонiв) штук за рахунок додаткових внескiв
14. Здiйснити приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi ПАТ «БАНК СIЧ» за рахунок додаткових внескiв 
шляхом їх безпосередньої пропозицiї учасникам розмiщення акцiй. 
Визначити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй 
ПАТ «БАНК СIЧ» (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв). 
Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» 
(Додаток № 2 до протоколу Загальних зборiв).
15. В зв’язку з проведенням приватного розмiщення акцiй ПАТ «БАНК 
СIЧ» надати Спостережнiй радi ПАТ «БАНК СIЧ» повноваження щодо: 
а) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 
б) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками 
та акцiї повнiстю оплачено); 
в) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй; 
г) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 
ґ) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
д) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
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є) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження 
у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; ж) письмового 
повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на 
придбання розмiщуваних акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права 
та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
16. В зв’язку з проведенням приватного розмiщення акцiй ПАТ «БАНК 
СIЧ» уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В. (або 
особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правлiння): 
а) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого 
переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення 
про розмiщення; 
б) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 
в) проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу банком належних їм 
акцiй.
17. Затвердити внесенi змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних 
документiв ПАТ «БАНК СIЧ».
Результати голосування з усіх питань порядку денного:
«За» – 120 000 000 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Утрималися» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняті одноголосно.
26 червня 2018 року за ініціативи Спостережної ради Банку були скликані 
та проведені позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, РIШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТI 
ЗБОРАМИ:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.
3.Встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборiв.
4.Внесення змiн до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ» шляхом затвердження його 
нової редакцiї та визначення уповноваженої особи, якiй буде делеговане 
повноваження щодо пiдпису змiн до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ».
5.Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому 
органу ПАТ «БАНК СIЧ» щодо вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням 
значних правочинiв, на якi була отримана попередня згода Загальних 
зборiв.
Порядок денний позачергових Загальних зборiв був сформований та 
затверджений Спостережною радою ПАТ “БАНК СIЧ”. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надавались.
Збори визнанi такими, що вiдбулись.
З питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «БАНК СIЧ» в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї - Куршель 
Юлiя Олександрiвна; члени Лiчильної комiсiї - Щока Юрiй Юрiйович, 
Проценко Тетяна Миколаївна.
Вважати повноваження Лiчильної комiсiї припиненими пiсля пiдписання 
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та 
надання документiв за результатами дiяльностi комiсiї Головi Загальних 
зборiв.
2. Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
СIЧ» Баланду Олега Iвановича, секретарем - Хомович Iрину Миколаївну.
3. Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ»:
-виступ доповiдача з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв – 5 хвилин;-голосування з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв – 5 хвилин; -пiдрахунок голосiв 
за результатами голосування – 5 хвилин;-оголошення пiдсумкiв голосу-
вання Головою Лiчильної комiсiї – 5 хвилин.
4.1. Внести змiни до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ», у зв’язку iз збiльшенням 
статутного капiталу шляхом викладення та затвердження Статуту ПАТ 
«БАНК СIЧ» в новiй редакцiї. Затвердити Статут ПАТ «БАНК СIЧ» в новiй 
редакцiї.
4.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В. (або 
особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ») 
пiдписати Статут ПАТ «БАНК СIЧ» в новiй редакцiї, а також забезпечити 
виконання всiх необхiдних дiй, пов’язаних iз погодженням нової редакцiї 
Статуту ПАТ «БАНК СIЧ» Нацiональним банком України та подальшою 
його державною реєстрацiєю. 
5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за якими 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ «БАНК СIЧ» за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, якi можуть вчинятися Банком 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення 
Загальними зборами, а саме: 
- значнi правочини з придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального 
банку України без обмеження граничної сукупної вартостi таких 
правочинiв, при цьому визначити, що розмiр кожного окремого правочину, 
що може вчинятися Банком, не має перевищувати 50% вартостi активiв 
Банку за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; 
- значнi правочини з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики 
(ОВДП) без обмеження граничної сукупної вартостi таких правочинiв, при 
цьому визначити, що розмiр кожного окремого правочину, що може 
вчинятися Банком, не має перевищувати 25% вартостi активiв Банку за 
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Вартiсть активiв ПАТ 
«БАНК СIЧ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк 
– 1 129 млн. грн.
Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульгу В.В., а у разi її 
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова 
непрацездатнiсть) особу, яка буде виконувати обов’язки Голови 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» на пiдписання значних правочинiв 
(договорiв), згода на укладення яких була попередньо надана рiшенням 
Загальних зборiв. 
Надати право Головi Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» Шульзi В.В., а у разi її 
тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова 
непрацездатнiсть) особi, яка буде виконувати обов’язки Голови 
Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» при укладенi значних правочинiв (договорiв), 
згода на укладення яких була попередньо надана рiшенням Загальних 
зборiв, визначати решту iстотних умов правочинiв на свiй розсуд без 
отримання попередньої згоди Спостережною радою Банку. 
Результати голосування з усіх питань порядку денного:
«За» – 120 000 000 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Утрималися» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняті одноголосно.
09 жовтня 2017 року за ініціативи Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» 
були скликані та проведені позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ 
«БАНК СІЧ».
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, РIШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТI 
ЗБОРАМИ:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.
3.Встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборiв.
4.Внесення змiн до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ» шляхом затвердження його 
нової редакцiї та визначення уповноваженої особи, якiй буде делеговане 
повноваження щодо пiдпису змiн до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ».
5.Про затвердження нової редакцiї Положення про Спостережну раду 
ПАТ «БАНК СIЧ».
6.Про затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння ПАТ «БАНК 
СIЧ».
Порядок денний позачергових Загальних Зборiв сформовано та 
затверджено Спостережною радою Банку. 
Вiдповiдно до ст.38 Закону України «Про акцiонернi товариства» за 
пропозицiєю акцiонера, який володiє бiльше 5 вiдсоткiв простих акцiй 
проект Порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«БАНК СIЧ» було доповнено наступними питаннями:
5. Про затвердження нової редакцiї Положення про Спостережну раду 
ПАТ «БАНК СIЧ».
6. Про затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння ПАТ 
«БАНК СIЧ».
Збори визнано такими, що вiдбулись.
Результати розгляду питань порядку денного Зборiв:
1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв 
ПАТ «БАНК СIЧ» в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї - Куршель 
Юлiя Олександрiвна; члени Лiчильної комiсiї - Щока Юрiй Юрiйович, 
Проценко Тетяна Миколаївна.
Вважати повноваження Лiчильної комiсiї припиненими пiсля пiдписання 
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та 
надання документiв за результатами дiяльностi комiсiї Головi Загальних 
зборiв.
2. Обрати Головою позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ «БАНК 
СIЧ» Баланду Олега Iвановича, секретарем - Хомович Iрину Миколаївну.
3. Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних 
зборiв Акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ»:
-виступ доповiдача з питань порядку денного позачергових Загальних
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зборiв Акцiонерiв – 5 хвилин;-голосування з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв – 5 хвилин; -пiдрахунок голосiв 
за результатами голосування – 5 хвилин;-оголошення пiдсумкiв голосу-
вання Головою Лiчильної комiсiї – 5 хвилин.
4.1. Внести змiни до Статуту ПАТ «БАНК СIЧ» шляхом викладення та 
затвердження Статуту ПАТ «БАНК СIЧ» в новiй редакцiї. Затвердити 
Статут ПАТ «БАНК СIЧ» в новiй редакцiї.
4.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» (або особу, що 
виконуватиме обов’язки Голови Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ») пiдписати 
Статут ПАТ «БАНК СIЧ» в новiй редакцiї, а також забезпечити виконання 
всiх необхiдних дiй, пов’язаних iз погодженням нової редакцiї Статуту 
ПАТ «БАНК СIЧ» Нацiональним банком України та подальшою його 
державною реєстрацiєю. 
5. Затвердити нову редакцiю Положення про Спостережну раду ПАТ 
«БАНК СIЧ».
6. Затвердити нову редакцiю Положення про Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ».
Результати голосування з усіх питань порядку денного наступні:
«За» – 187 000 000 (сто вісімдесят сім мільйонів) голосів, що становить 
100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних 
Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Утрималися» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняті одноголосно.
08 грудня 2018 року за ініціативи Спостережної ради Банку скликані та 
проведені позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, РIШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТI 
ЗБОРАМИ:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв.
3.Встановлення порядку проведення позачергових Загальних зборiв.
4.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «БАНК 
СIЧ» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
5.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй. Про затвердження 
рiшення про приватне розмiщення акцiй i перелiку осiб, якi є учасниками 
такого розмiщення.
6.Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК СIЧ», якому надаються 
повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй 
пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
7.Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК СIЧ», якому надаються 
повноваження на здiйснення дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй i 
прийняття рiшень по процедурi розмiщення акцiй, та визначення перелiку 
повноважень.
8.Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК СIЧ», якiй надаються 
повноваження на здiйснення дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй, та 
визначення перелiку повноважень.
Порядок денний позачергових Загальних Зборiв сформовано та 
затверджено Спостережною радою Банку. 
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надавались.
Збори визнано такими, що вiдбулись.
Результати розгляду питань порядку денного Зборiв:
1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «БАНК СIЧ» в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї – Бонда-
ренко Наталiя Олександрiвна; члени Лiчильної комiсiї - Щока Юрiй 
Юрiйович, Проценко Тетяна Миколаївна.
Вважати повноваження Лiчильної комiсiї припиненими пiсля пiдписання 
протоколу про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного та 
надання документiв за результатами дiяльностi комiсiї Головi позачерго-
вих Загальних зборiв.
2. Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК 
СIЧ» акцiонера Мельника Андрiя Павловича, секретарем – Куршель 
Юлiю Олександрiвну.
3. Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК СIЧ»:
-виступ доповiдача з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв – 5 хвилин;-голосування з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв – 5 хвилин; -пiдрахунок голосiв 
за результатами голосування – 5 хвилин;-оголошення пiдсумкiв голосу-
вання Головою Лiчильної комiсiї – 5 хвилин.
4. Збiльшити статутний капiтал ПАТ «БАНК СIЧ» на суму 99 938 000,00 
грн. (дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот тридцять вiсiм тисяч гривень 
00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi 1,07 гривнi (одна гривня сiм копiйок) кожна у 
кiлькостi 93 400 000 (дев’яносто три мiльйони чотириста тисяч) штук за 
рахунок додаткових внескiв.

5. Здiйснити приватне розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi ПАТ «БАНК СIЧ» за рахунок додаткових внескiв шляхом їх 
безпосередньої пропозицiї учасникам розмiщення акцiй. 
Визначити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй 
ПАТ «БАНК СIЧ» (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв). 
Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» 
(Додаток № 2 до протоколу Загальних зборiв).
6. Надати Спостережнiй радi ПАТ «БАНК СIЧ» повноваження щодо 
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» пiд 
час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ».
7. В зв’язку з проведенням приватного розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» 
надати Спостережнiй радi ПАТ «БАНК СIЧ» повноваження щодо: 
а) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 
б) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками 
та акцiї повнiстю оплачено); 
в) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками 
у процесi приватного розмiщення акцiй; 
г) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 
ґ) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
д) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
є) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження 
у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй або у разi 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 
ж) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне 
право на придбання розмiщуваних акцiй, про можливiсть реалiзацiї 
такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному 
друкованому органi.
8. В зв’язку з проведенням приватного розмiщення акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» 
уповноважити Голову Правлiння ПАТ «БАНК СIЧ» (або особу, що 
виконуватиме обов’язки Голови Правлiння): 
а) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого 
переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення 
про розмiщення; 
б) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; 
в) проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, 
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу банком належних їм 
акцiй.
Результати голосування з усіх питань порядку денного наступні:
«За» – 187 000 000 (сто вісімдесят сім мільйонів) голосів, що становить 
100% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних 
Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
«Утрималися» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняті одноголосно.
6. Інформація про дивіденди - Рішення про виплату дивідендів за 
2016-2017 роках не приймались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 844696 1128597
Грошові кошти та їх еквіваленти 80495 141440
Кошти в інших банках 2206 844
Кредити та заборгованість клієнтів 461633 557508
Усього зобов'язань 641855 998699
Кошти банків 42371 0
Кошти клієнтів 594043 934037
Усього власного капіталу та частка меншості 202841 129898
Статутний капітал 200090 128400
Чистий прибуток/(збиток) 1001 816
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0,007 0,01

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

0,007 0,01

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

Голова Правлiння Пат «банк сІч» ________________ П.П. мельник
27.04.2018р.
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Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПублІчне акцІОнеР-
не тОваРиствО 
"укРмеДПРОм", 
31106596. 01015, м. Київ, 
вул. Лаврська, 16В; 0443399117.

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

30.04.2018

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

ukrmedprom.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності

Приватне підприємство 
"Аудиторська компанія 
"РЕЙТИНГ-АУДИТ",
код ЄДРПОУ 30687076

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

Загальні збори акціонерів не прово-
дились (відповідно до ст. 49 Закону 
України «Про акціонерні товари-
ства»).

6. Інформація про дивіденди: за результатами діяльності 2016 року диві-
денди сплачено згідно чинного законодавства

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 532 777 547 884
Основні засоби (за залишковою вартістю) 110 395 104 537
Довгострокові фінансові інвестиції 57 482 57 482
Запаси 165 926 151 655
Сумарна дебіторська заборгованість 113 669 69 379
Грошові кошти та їх еквіваленти 61 446 135 570
Власний капітал 291 920 302 326
Статутний капітал 168 699 172 092
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 56 890 62 076
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4 896 2 290
Поточні зобов'язання і забезпечення 253 961 243 268
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,03184 1,47264

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

0,03184 1,47264

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19631373 19631373
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

0 0

* - консолідовані відомості.

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«стОматОлОГIчна ПОлIклIнIка 
ПечеРськОГО РайОну м. киЄва»

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 
«СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА 
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА»

2. Код за ЄДРПОУ 31838788
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, Немировича-

Данченка, 14/13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442850777 0442850877

5. Електронна поштова адреса general@arsenal-lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://zub.pat.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
25.04.2018 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, 
вiдповiдно до якого стало вiдомо, що:

- пакет фiзичної особи - власника простих iменних акцiй Товариства 
зменшився iз 94.464214 % (iз 99.916282 % голосуючих акцiй) до 
89.665875 % (до 94.920468 % голосуючих акцiй).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Цьомра Володимир Юрiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Пат «уПРавлІння буДІвництва 
хмельницькОЇ аес»
1. Загальні відомості про емітента:

1.1. Повне найменування емітента:
Пат «уПРавлІння буДІвництва хмельницькОЇ аес».

1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне това-
риство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., 

вул.Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-12, 

3-11-62;
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
2. текст повідомлення:

27.04.2018 року рiшенням №12 рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
було попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів будь-
якого характеру, якi можуть вчинятися правлiнням Товариства впродовж 
не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, на сукупну вартiсть 200,00 млн.грн. та зобов»язано правлiння 
Товариства попередньо погоджувати вчинюванi ним значнi правочини з 
Наглядовою радою у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн)- 31764.00 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
629,64%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 361707 простих іменних акцій, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 211754 прості іменні акції, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення-211754, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення- 0.

3. Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

тОваРиствО З ОбмеЖе-
нОю вIДПОвIДальнIстю 
«ск-аГРО», код за ЄДРПОУ 
33976979, Сумська обл., Липоводолин-
ський район, 42506, селище Суха 
Грунь, тел.: (054) 525-14-70

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

27.04.2018

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

http://www.agrotrade.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФIРМА «КУРСОР-
АУДИТ» у формi Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю, 23146781

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 791138 867175
Основні засоби (за залишковою вартістю) 42777 57402
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 158702 84916
Сумарна дебіторська заборгованість 553225 587071
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 182
Власний капітал 253536 251721
Статутний капітал 75 75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 213422 198645
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 156834 211422
Поточні зобов'язання і забезпечення 380768 404032
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

52924 122984

у відсотках від 
статутного капіталу

705.7 1639.8

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

54131 306038

тимчасово виконуючий обов’язки Директора _______ кожемяко м.Д.

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«стОматОлОГIчна ПОлIклIнIка 
ПечеРськОГО РайОну м. киЄва»

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 «СТОМАТОЛОГIЧНА 
ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА»

2. Код за ЄДРПОУ 31838788
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ,  

Немировича-Данченка, 14/13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442850777 0442850877

5. Електронна поштова  
адреса

general@arsenal-lf.com.ua

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

http://zub.pat.ua/

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiвТовариства 

було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової 
ради Сова Антонiни Адольфiвни. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та була 
обрана на посаду 17.03.2015 р.

26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiвТовариства 
було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Базельчук Людмили Миколаївни. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
та була обрана на посаду 17.03.2015 р.

26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiвТовариства 
було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової 
ради Сова Олени Анатолiвни. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та була 
обрана на посаду 17.03.2015 р.

26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiвТовариства 
було прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Цуруль 
Василя Iвановича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, та був 
обраний на посаду 17.03.2015 р. Замiсть вiдкликаної посадової особи 
нiкого не обрано, оскiльки вiдповiдно до нової редакцiї статуту Товари-
ства посада Ревiзора не передбачена.

26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
було прийнято рiшення про обрання строком на 3 (три) роки Головою 
Наглядової ради Базельчук Iрину Валерiївну (як акцiонер Товариства). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє част-
кою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 89.665875%. Iншi поса-
ди, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор 
ПрАТ «СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА». Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

26.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
було прийнято рiшення про обрання строком на 3 (три) роки членом На-
глядової ради Сiчевлюк Наталiю Володимирiвну (як акцiонер Товари-
ства). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 4.798339 %. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: не обiймала. Не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Цьомра Володимир Юрiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«металIст-буД метал-
кОнст РукцIя», 30653953, 
61007 харкiвська область 
Орджонi кiд зев ський м. харкiв 
вул. свистуна, 11, (057) 76-808-76

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

27.04.2018

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

www.smk.com.ua



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

143

1. Загальні відомості про емітента:
1.1. Повне найменування емітента:
Пат «управління будівництва хмельницької аес».
1.2. Організаційно- правова форма емітента: публічне акціонерне това-

риство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21339688
1.4. Місцезнаходження: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин., вул.

Ринкова, б.5;
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 3-32-98, 3-23-73, 3-14-

12,3-11-62/
1.6. Електронна поштова адреса: ubhaes@atrep.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.ub-haes.umi.ru
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
2. текст повідомлення:

У зв’язку із закінченням повноважень наглядової ради, рішеннями річ-
них загальних зборів №9 (протокол №24) від 27.04.2018 року припинено 
повноваження голови і членів наглядової ради, обраних рішенням 11 річ-
них загальних зборів від 24.04.17 р.: Количев Олександр Кирилович, во-
лодіє часткою СК 0,02%; Оголюк Наталія Миколаївна, володіє часткою 
СК 0,0005%; Дяденко Володимир Миколайович, володіє часткою СК 
1,0731%; Нікіфоров Микола Леонідович, володіє часткою СК 0,02%; По-
топа Валерій Омелянович, володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та – 0,297%; Щасливий Петро Арсенович, володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,007%; Рожанська Тетяна Василівна, акціями емітен-
та не володіє; Ткач Борис Андрійович, володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента – 0,009%; Величко Тетяна Миколаївна, акціями емітента 
не володіє; Каушнян Ігор Анатолійович, акціями емітента не володіє; 
Мельник Григорій Максимович, володіє часткою в статутному капіталі 
емітента – 0,009%; Сірук Володимир Петрович, володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента – 0,010%; Овчіннікова Людмила Петрівна акці-
ями емітента не володіє;

Усі названі посадові особи, повноваження яких припинено, згод на пу-
блікацію паспортних даних не надали, здійснювали свої повноваження 
впродовж 1 року, непогашених судимостей за корисливі та посадові зло-
чини не мають.

Рішенням загальних зборів №10 від 27.04.18 р. строком на один рік до 
переобрання обрано наглядову раду в складі:

1) Член наглядової ради – Количев Олександр Кирилович, обраний 
як акціонер, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального ди-
ректора ТОВ «АТП УБ ХАЕС» та члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,02%; 2) Член нагля-
дової ради, секретар – Оголюк Наталія Миколаївна – обрана як акціонер, 
впродовж останніх 5 років обіймає посаду корпоративного секретаря та 
члена наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС» . Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента – 0,0005%; 3)Член наглядової ради – Дяденко Володи-
мир Миколайович – обраний як акціонер, впродовж останніх 5 років обі-
ймає посаду генерального директора ТОВ «Фрегат» та члена наглядової 
ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
1,0731%; 4)Член наглядової ради – Нікіфоров Микола Леонідович – об-
раний як акціонер, впродовж останніх 5 років є приватним підприємцем 
та членом наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента – 0,02%; 5) Член наглядової ради, голова - Потопа 
Валерій Омелянович- обраний за пропозицією ТОВ «Підприємство 
матеріально-технічного забезпечення «ЕКРО» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ 
– 31161814, яке володіє часткою в СК – 3,0925%), як представник акціо-

нера, впродовж останніх 5 років обіймає посади голови правління 
ПрАТ «Рембуд», генерального директора ТОВ «ПМТЗ «ЕКРО» УБ 
ХАЕС», голови ревізійної комісії ПрАТ «ЕнергоІнвестБуд», з 2017 року – 
член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента – 0,297%; 6)Член наглядової ради  - Щасливий Петро Ар-
сенович - обраний за пропозицією ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС» (код 
ЄДРПОУ – 31161856, яке володіє часткою в СК – 0,006%), як представ-
ник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду директора 
ТОВ «Залізничник» УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради 
ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0,007%; 7)Член наглядової ради - Рожанська Тетяна Василівна  - обрана 
за пропозицією ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 
31157635, яке володіє часткою в СК – 0,2391%), як представник акціоне-
ра, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального директора 
ТОВ «Кранове господарство УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової 
ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє; 8)Член наглядової 
ради - Ткач Борис Андрійович - обраний за пропозицією ПрАТ «УКБМ УБ 
ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161933, яке володіє часткою в СК – 5,4936%), 
як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обій має посаду ди-
ректора ПрАТ «УКБМ УБ ХАЕС», члена ревізійної комісії ПрАТ «Енерго-
ІнвестБуд», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента – 0,009%; 9)Член наглядової 
ради - Величко Тетяна Миколаївна - обрана за пропозицією ПрАТ «Енер-
гоІнвестБуд» (код ЄДРПОУ – 34786586, яке володіє часткою в СК – 
33,0628%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає 
посаду члена правління, виконавчого директора ПрАТ «ЕнергоІнвест-
Буд», з 2017 року - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емі-
тента не володіє;10)Член наглядової ради - Каушнян Ігор Анатолійович  - 
- обраний за пропозицією ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ 
– 32647323, яке володіє часткою в СК – 2,4084%), як представник акціо-
нера, впродовж останніх 5 років обіймав посади майстра та генерально-
го директора ТОВ «Енергокомплекс УБ ХАЕС», з 2017 року - член нагля-
дової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не володіє;11)Член 
наглядової ради - Мельник Григорій Максимович - обраний за пропозиці-
єю ТОВ «Крот» УБ ХАЕС» (код ЄДРПОУ – 31161820, яке володіє часткою 
в СК – 2,2753%), як представник акціонера, впродовж останніх 5 років 
обій має посаду генерального директора ТОВ «Крот» УБ ХАЕС», з 2017 
року  - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента – 0,009%;12)Член наглядової ради - Сірук Воло-
димир Петрович - обраний за пропозицією ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС» (код 
ЄДРПОУ – 30936949, яке володіє часткою в СК – 3,062%), як представ-
ник акціонера, впродовж останніх 5 років обіймає посаду генерального 
директора ТОВ «БМУ №4 УБ ХАЕС», з 2017 року - член наглядової ради 
ПАТ «УБ ХАЕС». Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
0,010%;.10)Член наглядової ради - Овчіннікова Людмила Петрівна - об-
рана за пропозицією ПрАТ «Рембуд» (код ЄДРПОУ – 03332234, яке во-
лодіє часткою в СК – 1,812%), як представник акціонера, впродовж 
останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «Рембуд», з 
2017 року  - член наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС». Акціями емітента не 
володіє;

Усі призначені посадові особи згод на публікацію паспортних даних не 
надали, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не ма-
ють.

Підписи. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства. Голова правління Д.П.Оцабрика

Пат «уПРавлІння буДІвництва хмельницькОЇ аес»

Річна інформація емітента цінних паперів
ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «ЖиДачІвський 

целюлОЗнО-ПаПеРОвий кОмбІнат» 
за 2017 рік

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Жидачiвський целюлозно-
паперовий комбiнат", 00278801 
81700 Львівська обл., Жидачiв сь-
кий  р-н, м. Жидачiв, вул. Фабрич-
на, 4 тел. (03239) 24-095

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

27.04.2018

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

http://00278801.smida.gov.ua/

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Алекс–Аудит»
код ЄДРПОУ 30583923

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

Загальні збори акціонерів не 
скликались та не проводились у 
зв’язку з процедурою банкрутства

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

керуючий санацією Пат «ЖцПк» Рудницький О. с.

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«ЖиДачІвський целюлОЗнО-ПаПеРОвий кОмбІнат» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРи-
ствО "киЇвПРОект"

2. Код за ЄДРПОУ 04012780
3. Місцезнаходження 01030, м.Київ, вул.Богдана 

Хмельницького, буд. 16-22
4. Міжміський код, телефон та факс 0442340520
5. Електронна поштова адреса at@kyivproekt.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kyivproekt.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «КИЇВПРОЕКТ» вiд 26.04.2018 року погоджено та схвалено 
укладений директором Дочiрнього пiдприємства «IНСТИТУТ 
«КИЇВПРОЕКТ-5» Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» 
Родичкiною Наталiєю Iванiвною значний правочин , вартiсть якого переви-
щує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, а саме Договiр пiдряду №113-24 на виконання про-

ектних робiт вiд 16 квiтня 2015 року та всi Додатковi угоди до вказаного 
договору пiдряду, що були укладенi мiж сторонами у перiод з 19.01.2016 
року по 10.01.2018 року iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«НОВI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ» на загальну суму 56 043 078,40 грн. 
(П'ятдесят шiсть мiльонiв сорок три тисячi сiмдесят вiсiм) гривень 
40 копiйок та всi додатковi угоди, якими було i буде збiльшено цiну зазна-
ченого договору. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (за 2017рiк) - 66 331 тис. грн. Спiввiдношення ринко-
вої вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв Товариства - 84,49 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у 
загальних зборах становить 5 840 540 штук простих iменних акцiй Товари-
ства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi загальних 
зборах становить 5 774 075 штук простих iменних акцiй Товариства. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
5 769 105 штук простих iменних акцiй Товариства, або 99.9139%, «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук простих iменних 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 Гладуняк Роман Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента 
І . Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«Шепетівкагаз»
2.Код за ЄДРПОУ: 03361394
3.Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.. Еко-

номічна, 29
4.Міжміський код, телефон, факс: (03840)5-61-15
5.Електронна поштова адреса: gazshep@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shepetivkagaz.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації – відомості про прийнятт рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ текст повідомлення

1). Дата про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-
го правочину: 27.04.2018 року.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-
нерів.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства надано згоду на укладання 
договорів на закупівлю природного газу.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визна-
чена відповідно до законодавства: 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять міль-
йонів гривень) ;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 22 241,00 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): 112,4 00 %;

Загальна кількість голосуючих акцій :250172 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах : 248 668 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 169167, 

«утрималися»-79501, «проти»-0, прийняття рішення.
2). Дата про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-

го правочину: 27.04.2018 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-

нерів.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства надано згоду на укладання 

договорів на транспортування природного газу.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визна-

чена відповідно до законодавства: 50000000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів 
грн.);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 22 241,00 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): 224,8%;
Загальна кількість голосуючих акцій :250172 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах : 248 668 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 169167, 

«утрималися»-79501, «проти»-0, прийняття рішення.
3). Дата про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-

го правочину: 28.04.2017 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-

нерів.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства надано згоду на укладання 

договорів на надання послуг з розподілу природного газу.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визна-

чена відповідно до законодавства: 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів 
грн.);

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 22 241,00 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): 224,8%;

Загальна кількість голосуючих акцій :250172 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах : 248 668 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 169167, 

«утрималися»-79501, «проти»-0, прийняття рішення.
4). Дата про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значно-

го правочину: 28.04.2017 року.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціо-

нерів.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства надано згоду на укладання 

договорів по виконанню інвестиційної програми.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визна-

чена відповідно до законодавства: 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів грн..);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 22 241,00 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): 22,5 %;

Загальна кількість голосуючих акцій :250172 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах : 248 668 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 169167, 

«утрималися»-79501, «проти»-0, прийняття рішення.
ІІІ Підпис

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

Голова правління
Прат «Шепетівкагаз»  турінський в.в.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО ПО ГаЗОПОстачанню та ГаЗиФІкацІЇ 
«ШеПетІвкаГаЗ»
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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 

"Акцiонерна страхова компанiя 
"Днiстер"

2. Код за ЄДРПОУ 13800475
3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, Городоцька, 174
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2976063 032 2976063
5. Електронна поштова адреса office@dnister-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dnister-group.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-

риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Ривака Iвана Миколайо-
вича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 
0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 
квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, при-
пинено повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра 
Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному 
фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну 
(паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 
0,0077 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Непрiлого Миколу Рома-
новича (паспорт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному 
фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни 
(паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебувала на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 
0,0101 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йоси-
повича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 
0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26 квiтня 2018, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, при-
пинено повноваження Члена наглядової ради Вельгоша Михайла Васи-
льовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року Шевченкiвським РВ ЛМУ 
УМВСУ у Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк,, частка у статутному 
фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Рива-

ка Iвана Миколайовича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року 
Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл), частка у статутному фондi 
0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним дирек-
тором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК 
«Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 квiтня 2017 року, на виконання вимог законодавства та Ста-
туту товариства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три 
роки, Ковальського Олександра Євгеновича (паспорт: КА 498236 вiд 
23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у ста-
тутному фондi 0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є не-
залежним директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора 
ТзОВ «Фiнанасова компанiя «Iнвестицiйний капiтал» та Члена наглядової 
ради АСК «Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Кол-
цьо Iрину Богданiвну (паспорт: КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським 
РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0077 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є 
представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором. 
Останнi п’ять рокiв працював на посадi директора департаменту майнових 
видiв страхування АСК «Днiстер», Члена наглядової ради АСК «Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, 
Непрiлого Миколу Романовича (паспорт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.), частка у статутному 
фондi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним 
директором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Начальник вiддiлу 
регiонального розвитку та роботи з i страховими посередниками АСК 
«Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Суш-
ко Iрину Степанiвну (паспорт: КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним 
РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 0,0101 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є представ-
ником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.Останнi 
п’ять рокiв працювала на посадi Члена наглядової ради АСК «Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, 
Загiрного Романа Йосиповича (паспорт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року 
Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному фондi 
0,0051 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним дирек-
тором.Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової ради АСК 
«Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, на виконання вимог законодавства та Статуту товари-
ства, обрано на посаду Члена наглядової ради, строком на три роки, Вель-
гоша Михайла Васильовича (паспорт: КВ 138760 вiд 03.05.1999 року 
Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.), частка у статутному 
фондi 0,0093 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв. Не є незалежним 
директором. Останнi п’ять рокiв працював на посадi Члена наглядової 
ради АСК «Днiстер».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного това-
риства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 
26  квiтня 2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, 
припинено повноваження Члена наглядової ради Ривака Iвана Миколайо-
вича (паспорт: КВ 398044 вiд 10.04.2000 року Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 
0,0099%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 квiтня 
2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено 

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«акцIОнеРна стРахОва кОмПанIя «ДнIстеР»
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повноваження Члена наглядової ради Ковальського Олександра Євгенови-
ча (паспорт: КА 498236 вiд 23.09.1997 року Личакiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 
0,0067 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 квiтня 
2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено 
повноваження Члена наглядової ради Колцьо Iрину Богданiвну (паспорт: 
КА 444030 вiд 23.05.1997 року Франкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй 
обл.), перебувала на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 0,0077 %. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 квiтня 
2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено 
повноваження Члена наглядової ради Непрiлого Миколу Романовича (пас-
порт: КА 549382 вiд 29.08.1997 року Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк, частка у статутному фондi 
0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 квiтня 
2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено 
повноваження Члена наглядової ради Сушко Iрини Степанiвни (паспорт: 
КВ 457126 вiд 20.06.2000 року Залiзничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.), 
перебувала на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 0,0101 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Акцiонерна страхова компанiя «Днiстер» (Протокол №1) вiд 26 квiтня 
2018 року, у зв’язку з закiнченням термiну на який було обрано, припинено 
повноваження Члена наглядової ради Загiрного Романа Йосиповича (пас-
порт: КВ 003890 вiд 19.11.1998 року Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiвськiй обл.), перебував на посадi 1 рiк,, частка у статутному фондi 
0,0051 %. 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 Ривак Андрiй Iванович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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 по газопостачанню та газифікації 

«Шепетівкагаз»
2.Код за ЄДРПОУ: 03361394
3.Місцезнаходження: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.. Еко-

номічна, 29
4.Міжміський код, телефон, факс: (03840)4-06-17
5.Електронна поштова адреса: gazshep@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shepetivkagaz.ucoz.ua/
7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівка-

газ», протокол №24 від 27.04.2018 року, припинені повноваження Петренка 
Григорія Миколайовича (фізична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних та особистих даних ) який займав посаду Голови Наглядової ради. 
Повноваження припинені з 27.04.2018 року у зв’язку із закінченням строку 
повноважень. Являється акціонером Товариства та володіє простими імен-
ними акціями в кількості 6 шт., що складає 0,001886% в статутному капіталі 
емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини. Строк перебування на посаді з травня 2015 року. 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», 
протокол №24 від 27.04.2018 року, припинені повноваження Турінського Єв-
гена Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них та особистих даних ) який займав посаду Члена Наглядової ради. По-
вноваження припинені з 27.04.2018 року у зв’язку із закінченням строку 
повноважень. Являється акціонером Товариства та володіє простими імен-
ними акціями в кількості 50 шт., що складає 0,015723% в статутному капіта-
лі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини. Строк перебування на посаді з квітня 2015 року. 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівка-
газ», протокол №24 від 27.04.2018 року, припинені повноваження Раєва Іго-
ра Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних 
та особистих даних ) який займав посаду Члена Наглядової ради. Повно-
важення припинені з 27.04.2018 року у зв’язку із закінченням строку повно-
важень. Являється акціонером Товариства та володіє простими іменними 
акціями в кількості 1563 шт., що складає 0,491509% в статутному капіталі 
емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини. Строк перебування на посаді з квітня 2015 року. 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівка-
газ», протокол №24 від 27.04.2018 року, припинені повноваження Папаша 
Івана Якимовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних 
та особистих даних ) який займав посаду Члена Наглядової ради. Повно-
важення припинені з 27.04.2018 року у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень. Являється акціонером Товариства та володіє простими імен-
ними акціями в кількості 50 шт., що складає 0,015723% в статутному 
капіталі емітента. Посадова особа не має непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини. Строк перебування на посаді з квітня 2015 
року. 

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівка-
газ», протокол №24 від 27.04.2018 року, припинені повноваження Резні-
ченко Наталії Анатоліївни (фізична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних та особистих даних ) який займав посаду Члена Наглядової ради. 

Повноваження припинені з 27.04.2018 року у зв’язку із закінченням строку 
повноважень. Не являється акціонером Товариства та не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Представник акціонера ПАТ НАК «Нафто-
газ України». Посадова особа не має непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини. Строк перебування на посаді з квітня 2015 року. 

ІІ текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», протокол 

№24 від 27.04.2018 року, обрано членом Наглядової ради Товариства Пе-
тренка Григорія Миколайовича (фізична особа не дала згоди на розкриття 
паспортних та особистих даних ) Особа являється акціонером Товариства 
та володіє простими іменними акціями в кількості 6 шт., що складає 
0,001886% в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Відповідно до Стату-
ту ПрАТ «Шепетівкагаз» та Положення про Наглядову раду обирається на 
строк 3 роки. 

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», протокол 
№24 від 27.04.2018 року, обрано членом Наглядової ради Товариства Ту-
рінського Євгена Володимировича (фізична особа не дала згоди на роз-
криття паспортних та особистих даних ) Особа являється акціонером То-
вариства та володіє простими іменними акціями в кількості 50 шт., що 
складає 0,015723% в статутному капіталі емітента. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Відповід-
но до Статуту ПрАТ «Шепетівкагаз» та Положення про Наглядову раду 
обирається на строк 3 роки. 

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», протокол 
№24 від 27.04.2018 року, обрано членом Наглядової ради Товариства Па-
паша Івана Якимовича (фізична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних та особистих даних ) Особа являється акціонером Товариства та 
володіє простими іменними акціями в кількості 50 шт., що складає 
0,015723% в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Відповідно до Стату-
ту ПрАТ «Шепетівкагаз» та Положення про Наглядову раду обирається на 
строк 3 роки. 

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», протокол 
№24 від 27.04.2018 року, обрано членом Наглядової ради Товариства Ра-
єва Ігора Володимировча (фізична особа не дала згоди на розкриття пас-
портних та особистих даних ) Особа являється акціонером Товариства та 
володіє простими іменними акціями в кількості 1563 шт., що складає 
0,491509% в статутному капіталі емітента. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Відповідно до Стату-
ту ПрАТ «Шепетівкагаз» та Положення про Наглядову раду обирається на 
строк 3 роки. 

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шепетівкагаз», протокол 
№№24 від 27.04.2018 року, обрано членом Наглядової ради Товариства 
Резніченко Наталію Анатоліївну (фізична особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних та особистих даних ) Особа не являється акціонером Това-
риства та не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Являється 
представником акціонера ПАТ НАК «Нафтогаз України». Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Відпо-
відно до Статуту ПрАТ «Шепетівкагаз» та Положення про Наглядову раду 
обирається на строк 3 роки. 

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

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

Голова правління
Прат «Шепетівкагаз»  турінський в.в.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО ПО ГаЗОПОстачанню та ГаЗиФІкацІЇ «ШеПетІвкаГаЗ»
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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 
тОваРитвО "акцIО-
неРна стРахОва 
кОмПанIя "ДнIстеР"

2. Код за ЄДРПОУ 13800475
3. Місцезнаходження 79022, м. Львiв, Городоцька, 174
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2976063 032 2976063
5. Електронна поштова адреса office@dnister-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.dnister-group.com.ua

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

II. текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя 

«Днiстер» (код ЄДРПОУ 13800475) повiдомляє, що на Загальних зборах 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова 
компанiя «Днiстер», якi вiдбулися 26 квiтня 2018 року (Протокол №1) 
прий нято рiшення, що за результатами дiяльностi АСК «Днiстер» у 2017 
роцi виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями провести у розмiрi 
передбаченому Статутом АСК «Днiстер». Рiшенням Наглядової ради АСК 
«Днiстер» вiд 26.04.2018 року було встановлено дату складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими 
iменними акцiями - 25 сiчня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi, вiдповiдно до Статуту АСК «Днiстер» - 6,00 (шiсть) гривень 
00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 10 травня 2018 року по 30 червня 
2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Поря-
док виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

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

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

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«аЗОвкабель»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації
І. Загальні відомості

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

2. Код ЄДРПОУ: 31600918
3. Місцезнаходження: 71101, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.. Про-

мислова, 2-І
4. Тел. (06153)48-0-47
5. Елетронна адреса емітента: yurist@azovcable.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://azovcable.com/
7. Вид особливої інформації: відомості про склад посадових осіб емі-

тента
ІІ. текст повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОВКА-
БЕЛЬ» (протокол №29 від 19.04.2018р._ змінено склад посадових осіб:

1.Припинено повноваження Ревізора Товариство Гончар Інни Микола-
ївни (згоди на розкриття паспортних даних не надавала). Часткою в ста-
тутному товаристві не володіє. Повноваження припинені на підставі влас-
ної заяви Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2.Обрано Ревізором Товариства Борсукова Павла Валентиновича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надавала). Часткою в статутно-
му товаристві не володіє. Повноваження припинені на підставі власної 
заяви Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Призначено на посаду терміном на три роки.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Генеральний директор  Забіяка Максим Олександрович.

Річна інформація емітента цінних паперів
ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «теРемнО хлІб»

1.Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «ТЕ-
РЕМНО ХЛIБ», 05509694, Волинська область, 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 
13 б, (0332)780986 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 року

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

4. Найменування, 25089923, Приватне підприємство аудиторська фір-
ма «Аудит-ФАГ»

5. Інформація про загальні збори. Проект порядку денного загаль-
них зборів:

1. Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку 
проведення зборів.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування.

3. Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 207 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками 
по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та за-
твердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирі-

шення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства 

шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків.

9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження прото-
колу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

10. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збіль-
шення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

11. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшен-
ня статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та внесення 
змін до відомостей про Товариство в зв’язку з приведенням у відповідність 
до чинного законодавства.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом ви-
кладення їх у новій редакції.

Загальні збори не відбулися через відсутність кворуму. 
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської  

діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 61937  52440
Основні засоби (за залишковою вартістю)  37141 32511 
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8439 6889 
Сумарна дебіторська заборгованість  11280 9857 
Гроші та їх еквіваленти  1949 1488 
Власний капітал 13708 13628
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  4905 4905 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  8803 8723 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  617 12965 
Поточні зобов'язання і забезпечення  46215 24852 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00408 0,07090 

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

0 0 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 196118436 196118436 
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 

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «теРемнО хлІб»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС»

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, 

вул. Черняховського, б. 1
4. Код за ЄДРПОУ 00902286
5. Міжміський код та телефон, 
факс

(04336) 2-16-76, 2-16-76

6. Електронна поштова адреса tsimbalenko@goldmandarin.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2018 у 

зв'язку з закінченням строку перебування на посаді припинено по-
вноваження:

- Голови наглядової ради Тереха Віктора Петровича (паспорт СН 
607398 виданий Харкiвським РВ УМВС України в м. Києвi 13.12.1997). 
Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебува-
ла на посаді протягом 2 років

- Члена наглядової ради Віта Віталія Олексійовича (паспорт АА 
671594 виданий Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
23.12.1997). Посадова особа акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа пе-
ребувала на посаді протягом 2 років

- Члена наглядової ради Гуменної Тетяни Василівни (паспорт АА 
216710 виданий Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
08.04.1996). Посадова особа акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа пе-
ребувала на посаді протягом 2 років.

Загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. у 
зв'язку з переобранням наглядової ради строком на 3 роки обрано:

- Членом наглядової ради Віта Віталія Олексійовича (паспорт АА 
671594 виданий Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
23.12.1997). Посадова особа є незалежним директором. Посадова 
особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: директор СТОВ «ПИСАРІВКА»

- Членом наглядової ради Панчука Валерія Анатолійовича (пас-
порт АА 767515 Ямпільським РВ УМВС України у Вінницькій області 
22.06.1998). Посадова особа є незалежним директором. Посадова 
особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець

- Членом наглядової ради Гуменну Тетяну Василівну (паспорт АА 
216710 виданий Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
08.04.1996). Посадова особа є незалежним директором. Посадова 
особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: секретар СТОВ «ПИСАРІВКА»

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення від 26.04.2018 
про обрання Головою наглядової ради Віта Віталія Олексійовича 
(паспорт АА 671594 виданий Ямпiльським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 23.12.1997). Посадова особа є незалежним дирек-
тором. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор 
СТОВ  «ПИСАРІВКА»

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Директор ___________ В.П. Терех
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«ямПІльтехсеРвІс»

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«ямПІльтехсеРвІс»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС»

2. Організаційно-правова 
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, 
вул. Черняховського, б. 1

4. Код за ЄДРПОУ 00902286
5. Міжміський код та 
телефон, факс

(04336) 2-16-76, 2-16-76

6. Електронна поштова 
адреса

tsimbalenko@goldmandarin.com.ua

7. Вид особливої інформа-
ції

Відомості про зміну типу товариства

ІІ. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 26 квітня 

2018 року, було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного 
на приватне. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС». Повне 
найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС». Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань: 27 квiтня 2018 року

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Директор _____________ В.П. Терех
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 27.04.2018

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 акцІОнеР-

не тОваРиствО ауДитОРська ФІРма «Де 
вІЗу» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.devisu.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 
На чергових Загальних зборах акціонерів, які було проведено в поряд-

ку, передбаченому ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», 
було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів та 
надано Президенту Товариства Бойку Олександру Васильовичу та Вико-
нуючому обов'язки Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» Іващенку 
Віктору Петровичу незалежно один від одного повноваження на укладен-
ня та підписання значних правочинів (придбання товарів, робіт, послуг, 
договорів про надання аудиторських послуг, надання позик та інших до-
говорів) граничною сукупною вартістю 20 млн.грн. від імені ПрАТ АФ «Де 
Візу» протягом року з дати прийняття цього рішення.

Рішення Загальних зборів акціонерів прийнято акціонером Бойко О.В., 
що володіє 100% акцій товариства, кількість голосуючих акцій - 6000, го-
лосування «за» рішення - 100%, та оформлено у вигляді Рішення акціо-
нера ПрАТ АФ «Де Візу» №21 від 27.04.2018 року. 

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.04.2018
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акцІОнеРне тОваРиствО 
«ЖитОмиРОбленеРГО»

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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про факти лістин-
гу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

ІІ. текст Повідомлення 
Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі: 

26.04.2018р. 
До АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 25.04.2018р. надійшло повідомлен-

ня від ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» про те, що рішенням № 180425/00002 
від 25 квітня 2018р. оперційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС», 
облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї С АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на підста-
ві пункту 5.38.Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення пе-
ревести з категорії позалістингових цінних паперів до 2 рівня лістингу бір-
жового реєстру. Дане рішення набирає чинностi з 26 квітня 2018 р. 
Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 
100000000 гривень, кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія - 
100000 штук. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, 
включених до 2 рівня лістингу біржового реєстру до загального розміру 
конкретного випуску цінних паперів ( у відсотках) - 100%.Дата реєстрації, 
номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування 
органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, вклю-
чених до 2 рівня лістингу біржового реєстру: 23 червня 2017 року, 
№27/2/2017, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Тип цінних паперів, включених до 2 рівня лістингу біржового реєстру: об-
лігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна. Правлінням 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» було прийнято рішення про включення 
облiгацiй вiдсоткових iменних серiї С АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» в ліс-
тинг ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

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

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

2. Голова Правління  Шекета О.М.
26.04.2018

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
РІчна ІнФОРмацІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО «калан-
чацький кОмбІнат 
 хлІбОПРОДуктІв», 00952344, 
херсонська , каланчацький р-н, 75822, 
смт. мирне, вул. елеваторна, 5, 
380553039177

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

30.04.2018 р.

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

http://kkhp.pat.ua

РІчна ІнФОРмацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО 
«виРОбничО-
тОРГІвельне 
ПІДПРиЄмствО «веГа», 
код 24563966
39740, Україна, Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с.П'ятихатки, 
вул. Робітнича, буд.1, 
тел. (0536) 71-65-40

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

27.04.2018

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

www.vega.prat.in.ua

Річна інформація за 2017 рік емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIчне 
акцIОнеРне тОва-
РиствО «кОмбIнат 
буДIнДустРIЇ», 04012193 
Черкаська обл., м. Черкаси, 
вул. Гагаріна, буд.71 

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

30.04.2018

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

http://budindustriya.kiev.ua/

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

Аудиторська фірма «Аудит 
–Стандарт», 32852960

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

19.04.2018

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 110261 86244
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3445 10262
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6646 30032
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 49
Власний капітал 69565 74823
Статутний капітал 9284 9284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12051 17309
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 40695 11421
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0,117

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

0 0,117

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 37137108
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«вIктОРIя-1»

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIКТОРIЯ-1», 05424006, Україна Черкась-
ка обл. Приднiпровський р-н 18018 мiсто Черкаси вулиця В’ячеслава 
Чорновола будинок 267, (0472) 64-53-14

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії:27.04.2018 року. 

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://viktorya-1.emitents.net.ua/ua/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО ЄвРО-
аЗIатська стРахОва кОмПанIя «ФIнIст», 

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЄВРО-АЗIАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ФIНIСТ», 14199815, Україна  - р-н 01601 м.Київ вул. Еспланадна, 20, 
(044) 221-84-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://finist.emitents.net.ua/ua/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«канIв-ДнIПРОбуД»

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАНIВ-ДНIПРОБУД», 00116872, Україна 
Черкаська обл. Канiвський р-н 19000 мiсто Канiв вулиця Ленiна будинок 
121А, 0(4736) 3-80-76

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://kaniv-dniprobud.emitents.net.ua/ua/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«чеРкасисталь»

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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИСТАЛЬ», 14191067, Україна Чер-
каська обл. - р-н 18000 м. Черкаси вул. Сурiкова, б. 10/1, (0472) 386183

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: prat_cherkasstal.emitents.net.ua

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

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

1. Повне найменування емітента: 
ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 

«кРасуня»
2. Код за ЄДРПОУ: 14199382
3. Місцезнаходження: 18002 мiсто Черкаси, Соснiвський район , буль-

вар Шевченка, будинок 218
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 32-94-72, 32-94-72
5. Електронна поштова адреса: 14199382@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat-krasunya.emitents.net.ua/
ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 

26.04.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Нікола-
єва Віталія Вікторовича, посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення тер-
міну обрання Наглядової ради. Посадова особа є акціонером емітента, 
розмір пакета акцій, який належить особі 99,117119 % від статутного капі-
тала товариства. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради, Го-
лови Наглядової ради з 15.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 
26.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Бонюка 
Вiталiя Миколайовича, посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну 
обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на 
посаді з 15.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 
26.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Нікола-
євої Лілії Станіславівни, посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення тер-
міну обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента і 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала 
на посаді з 15.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 
26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Голову Наглядової ради Ніколаєва Віталія 
Вікторовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який 
належить особі 99,117119 % від статутного капітала товариства. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: iнженер, заступник 
начальника, начальник відділу, приватний пiдприємець. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 
26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Бонюк Вiталiя Ми-
колайовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі Товариства. Бонюк В.М. є представником акціонера 
фізичної особи Ніколаєва Віталія Вікторовича (частка в статутному капіта-
лі товариства 99,117119 %). Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: муляр, приватний пiдприємець. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРАСУНЯ» від 
26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Члена Наглядової ради Ніколаєвої Лілії Ста-
ніславівни, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі Товариства. Ніколаєва Л.С. є представником акціонера 
фізичної особи Ніколаєва Віталія Вікторовича (частка в статутному капіта-
лі товариства 99,117119 %). Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: бухгалтер 1 категорії. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Директор  Нiколаєва Ніна Геннадіївна 27.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«ЖитлОбуД»

2. Код за ЄДРПОУ: 25209534
3. Місцезнаходження: 18003 мiсто Черкаси, провулок Жуковського, бу-

динок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-06-82 , 64-46-83 
5. Електронна поштова адреса: 25209534@afr.com.ua, gutlobud-1@

mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квіт-

ня 2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а 
саме Голови наглядової ради Васюкової Лідії Михайлівни, посадова особа 
не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Підста-
ва для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової 
ради. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,457945 % від статутного капітала товариства.Особа перебувала 
на посаді з 23.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квіт-
ня 2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а 
саме члена наглядової ради Шелегон Григорія Володимировича, посадова 
особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. 
Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у ста-
тутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 23.04.2015 
року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квіт-
ня 2018 року припинено повноваження наглядової ради товариства, а 
саме члена наглядової ради Шелегон Валентини Миколаївни, посадова 
особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. 
Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 99,221492 % від статутного капітала товариства. Особа пе-
ребувала на посаді з 23.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінчення терміну обрання наглядової ради, рішенням за-

гальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квітня 2018 року об-
рано наглядову раду товариства у складі трьох осіб, а саме Головою на-
глядової ради Васюкову Лідію Михайлівну, посадова особа не надала 
згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,457945 % від ста-
тутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник вiддiлу кадрiв. Особа обрана на посаду 
терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінчення терміну обрання наглядової ради рішенням за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квітня 2018 року об-
рано наглядову раду у складі трьох осіб, а саме членом наглядової ради 
Шелегон Катерину Михайлівну, посадова особа не надала згоди на роз-
криття інформації щодо паспортних даних. Посадова особа є акціонером, 
розмір пакета акцій, який належить особі 0,320561 % від статутного капіта-
ла товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: архітектор. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінчення терміну обрання наглядової ради рішенням за-
гальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квітня 2018 року об-
рано наглядову раду у складі трьох осіб, а саме членом наглядової ради 
Шелегон Валентину Миколаївну, посадова особа не надала згоди на роз-
криття інформації щодо паспортних даних. Посадова особа є акціонером, 
розмір пакета акцій, який належить особі 99,221492 % від статутного капі-
тала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: приватний пiдприємець. Особа обрана на посаду терміном на 
3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квіт-
ня 2018 року припинено повноваження директора товариства Шелегона 
Михайла Володимировича, посадова особа не надала згоди на розкриття 
інформації щодо паспортних даних. Підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну повноважень директора. Посадова особа не є 
акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді з 23.04.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінчення терміну повноважень директора рішенням загаль-
них зборів акціонерів ПрАТ «ЖИТЛОБУД» від 26 квітня 2018 року обрано 
директором Шелегон Михайла Володимировича, посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Посадова особа 
не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний ди-
ректор, директор. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор  Шелегон Михайло Володимирович 27.04.2018

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«лисянське РайОнне виРОбниче 

ПIДПРиЄмствО матеРIальнО-технIчнОГО 
ЗабеЗПечення»

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 «ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИ-
РОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ», 00908662, Україна Черкаська обл. Лисянський р-н 19300 сели-
ще мiського типу Лисянка вулиця Колгоспна, будинок 28, (04749) 6-24-04

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://pat_lysyanskyrvpmtz.emitents.net.ua/ua/

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

вIДкРите  
акцIОнеРне тОваРиствО 
«чеРкасибуДматеРIали»

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: 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРIАЛИ», 
00291994, Україна Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18000 м. Черкаси 
вул.Чкалова, 12, /0472/ 71-68-32

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: jsc-cherkassybudmaterialy.emitents.net.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ», 22801731

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«уманська мIЖГОсПОДаРська 

ПеРесувна механIЗОвана кОлОна»
РІчна ІнФОРмацІя  

за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКА 
МIЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА», 
01352646, Україна Черкаська обл. Уманський р-н 20324 с. Родникiвка Ав-
тодорога Львiв-Кiровоград-Знам'янка 522 км+300м, (04744) 2-35-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: VAT_UMPMK.emitents.net.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«атек»

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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТЕК», 00240112, Україна Святошин-
ський р-н 03062 м.Київ проспект Перемоги, 83, (044) 400-12-40

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://www.atek.ua

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«автОтРансПОРтне ПIДПРиЄмствО - 2361»

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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 
2361», 03577651, . Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18036 мiсто Чер-
каси Першотравнева , будинок 3, (0472) 71-68-51

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: atp2361.emitents.net.ua

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«ЗОлОтОнIський маШинОбуДIвний ЗавОД»

РІчна ІнФОРмацІя  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», 01374406, Україна Черкаська обл. 
Золотонiський р-н 19700 Золотоноша вул. Шевченка, 18, (0237) 5-20-82

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://zolmash.emitents.net.ua/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«ПеРукаРня «мальва»

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 ЄД`РПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРУКАРНЯ «МАЛЬВА», 14199560, Украї-
на Черкаська обл. - р-н 18002 м. Черкаси вулиця Остафiя Дашкевича, бу-
динок 29, (0472) 37-41-01

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://pratperekarnyamallow.emitents.net.ua/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«кам'янський 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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», 
21354311, Україна Черкаська обл. Кам'янський район р-н 20800 
м. Кам'янка вул. Ленiна (Героїв Майдану,)19, 0473261541

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.kzpt.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«виДавництвО 
«киЇвська ПРавДа» 
кОРПОРативне 
ПIДПРиЄмствО Дак 
«укРвиДавПОлIГРаФIя», 
05905674, Маршала Гречка, б.13, 
м. Київ, 04136, Україна,  
(044) 443-01-05

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

02.05.2018 р.

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

05905674.pat.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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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)
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
"Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"

2. код за ЄДРПОу: 21626809 
3. місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул. Обсерваторна 17 А
4. міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, 
факс (044)272-17-65
5. електронна поштова адреса: kul@omega.ua 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

27.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕ-
ГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 
року) прийнято рішення про:

1) припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»: 
- Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) у зв’язку iз заявою Таранець С.Й. від 
01 березня 2018 року про дострокове припинення її повноважень. Тара-
нець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протя-
гом якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 
27.04.18р.;

- Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової 
ради. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. 
по 27.04.18р.;

- Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних) у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради. Гуті-
на В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непога-

шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом 
якого перебувала у складі Наглядової ради – з 31.03.2017р. по 27.04.18р.;

2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА»:
- Тарасенко Сергія Вадимовича (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Протягом останніх п’яти років Тарасенко С.В. обіймав 
наступні посади: з 02.08.2007р. по 15.08.2014 р. – Президент АСК «ОМЕ-
ГА»; з 05.05.2015 р. по 18.08.2015 р. - Радник голови Наглядової ради 
ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія». З 22.03.2018 р. - Рад-
ник голови Наглядової ради АСК «ОМЕГА». Тарасенко С.В. часткою в ста-
тутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Тарасенко С.В. є представником 
акціонера АСК «ОМЕГА» - ПрАТ «Росава». Строк призначення на посаду 
згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» - 
3 (три) роки

- Гутіної Валерії Борисівни (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступ-
ні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» - 
з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Гутіна В.Б. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» - ПрАТ «Ділові 
партнери». Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положен-
ням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки

- Артеменко Олега Олександровича (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обій-
мав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління ад-
міністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора 
з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi 
АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера АСК «ОМЕГА» 
- ПАТ «Київмедпрепарат».Строк призначення на посаду згідно із Статутом 
та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» - 3 (три) роки.

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

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

2. Т.в.о. Президента  Карагаєв Павло Анатолійович.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«акцIОнеРна стРахОва кОмПанIя «ОмеГа»

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 акцІОнеР-
не тОваРиствО «чеРкаська ФІРма «меблІ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01555065
3. Місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-447-26-50, -
5. Електронна поштова адреса: prat_mebli@ukr.net; 01555065@ afr.

com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/
ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст Повідомлення 
27 квітня 2018 року ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» отримало від 

ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих. № 159421зв 
від 26.04.2018 року. Згідно даних переліку акціонерів сформованого ста-
ном на 24.04.2018 року, розмір пакету акцій «фізичної особи» зменшився 
з 337 090 штук акцій до 127 169 штук акцій. Розмiр частки акцiонера до 
змiни розмiру пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 337 090 шт., 
98,420437 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
та 99,522890 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 
127 169 шт., 37,129635 % в загальній кількості акцій у відсотках до статут-
ного капiталу та 37,545541 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор  Степченко Галина Володимирівна 27.04.2018

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«чОРнОбаЇвська ПеРесувна механIЗОвана 

кОлОна № 3»
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 «ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА 
№ 3», 05390193, Україна Черкаська обл. Чорнобаївський р-н 19900 
смт  Чорнобай вул. Черкаська, буд.1-а, 04739 2-25-87

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: chpmk3.emitents.net.ua

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«чеРкаське автОтРансПОРтне 

ПIДПРиЄмствО 17154» 
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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 17154», 03119475, Україна Черкаська обл. - р-н 18036 
мiсто Черкаси проспект Хiмiкiв, будинок 47, (0472) 64-10-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://atp17154.emitents.net.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцIОнеРне 
т О ва Р и с т в О  « у м а н с ь к и й  О П т и к О -
механIчний ЗавОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 21382916
3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, 

мiсто Умань, вул. Паризької Комуни (Велика фонтанна), буд. 2/38
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 3-66-09, 3-66-09
5. Електронна поштова адреса: 21382916@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 

ОМЗ» від 26.04.2018 року припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Голови Наглядової ради Лазебника Нухима Рахмильови-
ча, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Під-
става для припинення повноважень: закінчення терміну обрання 
Наглядової ради. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета 
акцій, який належить особі 20,107461 % від статутного капітала товари-
ства. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради, Голови Нагля-
дової ради з 28.05.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Члена Наглядової ради Гачкало Лілії Іванівни, посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава для при-
пинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради. По-
садова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 
з 28.05.2015 року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року припинено повноваження Наглядової ради то-
вариства, а саме Члена Наглядової ради Свищ Валентина Борисовича, 
посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава 
для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової 
ради. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 27,470325 % від статутного капітала товариства. Особа пе-
ребувала на посаді Члена Наглядової ради з 28.05.2015 року до 26.04.2018 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 

ОМЗ» від 26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Голову Наглядової ради Лазебни-
ка Нухима Рахмильовича, посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета 
акцій, який належить особі 20,107461 % від статутного капітала товари-
ства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голо-
вний iнженер, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Члена Наглядової ради Гачкало 
Лілію Іванівну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Гачкало Л.І. є представником акціонера 
«фізичної особи» Усатюка О.М. (частка в статутному капіталі товариства 
23,227101 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі 
трьох осіб, терміном на три роки, а саме Члена Наглядової ради Свищ 
Валентина Борисовича, посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посадова особа є акціонером емітента, розмір пакета 
акцій, який належить особі 27,470325 % від статутного капітала товари-
ства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: за-
ступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року припинено повноваження Директора товариства 
Лисака Олександра Євгеновича, посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закін-
чення терміну обрання директора товариства. Посадова особа є акціоне-
ром емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 14,046226 % від 
статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 28.05.2015 
року до 26.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКИЙ 
ОМЗ» від 26.04.2018 року обрано директором товариства терміном на три 
роки Лисака Олександра Євгеновича, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером емітента, роз-
мір пакета акцій, який належить особі 14,046226 % від статутного капітала 
товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
директор. 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. Директор  Лисак Олександр Євгенович 27.04.2018

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

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

ПРиватне акцIОнеРне тО-
ваРиствО «сПецIалIЗОвана 
ПеРесувна механIЗОвана 
кОлОна №30», 01037123,
вул. Запорiзька , 10, м. Бориспiль, Київська об-
ласть, 08300, Україна, (295) 6-26-92

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

02.05.2018 р.

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

http://01037123.smida.gov.ua/

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «стРахОва 
кОмПанIя «ФОРте лайФ», 
33940722, ДМИТРIВСЬКА, будинок 46, 
корпус  А, м.Київ, 01054, Україна, (044)5911958

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

02.05.2018 р.

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

www.forte-life.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕТIЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 
03744936, Ломоносова, 3, м.Тетiїв, Тетiївський, Київська область, 09800, 
Україна, (04560) 52357, (04460) 51578. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
02.05.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію http://03744936.smida.gov.ua/.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО «тетIЇвське РемОнтнО-тРансПОРтне ПIДПРиЄмствО»
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ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«чеРкаський автОбус»,

РІчна ІнФОРмацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», 
05390419, Україна Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18036 м. Черкаси 
вул. Рiздв'яна, буд. 292, (0472) 64-43-14

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

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.bus.ck.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Атторней Плюс», 33536326

5. Інформація про загальні збори: 
28.12.2017 проведено позачергові загальні збори у вiдповiдностi до 

рiшення прийнятого Наглядовою радою Товариства 23 листопада 2017 
року на вимогу №114 вiд 07.11.2017 року, про скликання позачергових за-
гальних зборiв Товариства вiд акцiонера Товариства - Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IЗI ЛАИФ», що 
дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 
фонду «ЗЕТА» недиверсифiкованого виду закритого типу, яке на день по-
дання вимоги сукупно є власником 80,071825 % простих акцiй ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКИЙ АВТОБУС» позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства 
були скликаннi вiдповiдно до ст. 47 Закону України «Про акцiонернi това-
риства» Наглядова рада та проводяться у рамках Закону та дiючого стату-
ту Товариства. 

РОЗГляД Питань ПОРяДку ДеннОГО 
I. «Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

«. ВИРIШИЛИ:Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: 1.Дiденко В.I. 
- Голова комiсiї 2.Баско Г.В. - Член комiсiї, 3.Чернявська Н.Ю. - Член 
комiсiї. II. « Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв 
Товариства».ВИРIШИЛИ:Обрати Головою зборiв - Дороша Олександра 
Анатолiйовича.Обрати Секретарем зборiв - Сороку Юлiю Миколаївну. III. 
«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних 
зборiв Товариства «.ВИРIШИЛИ:Затвердити порядок проведення (регла-
мент) позачергових загальних зборiв акцiонерiв.IV. « Дострокове припи-
нення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства «.ВИРIШИЛИ:» 
Достроково припинити повноваження попереднього складу членiв Нагля-
дової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» персонально:1. Дороша Олександра Анатолiйовича, 
2. Соколова-Бiлоус Вiкторiї Миколаївни,3. Скрипай Анни Олександрiвни, 
4. Кувшинової Валентини Iванiвни,5. Грищука Вiталiя Миколайовича. 
V. «Обрання членiв Наглядової ради Товариства. «ВИРIШИЛИ:Обрати На-
глядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬ-
КИЙ АВТОБУС» персонально:1.Дороша Олександра Анатолiйовича; 
2. Грищука Вiталiя Миколайовича3.Родионова Iгоря Володимировича, 
4. Миронюка Романа Васильйовича,5.Циганiя Володимира Володимиро-
вича.VI. « Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Това-
риства та визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства. «ВИРIШИЛИ:Затвердити умови 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Доручити Головi 
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
АВТОБУС» укласти договори з членами Наглядової ради Товариства.VII.» 
Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства».

ВИРIШИЛИ:» Достроково припинити повноваження дiючого складу членiв 
Ревiзiйної комiсiї персонально:1. Дмитрук Свiтлани Олександрiвни2. Лозо-
вий Iвана Володимировича3. Молодан Максаима МиколайовичаVIII. « Об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, уповноваже-
ної на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства «.
ВИРIШИЛИ:Обрати Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» персонально:1.Соколова-Бiлоус 
Вiкторiю Миколаївну,2. Гладущенко Дмитро Вiкторовича,3. Бордичеву 
Свiтлану Олександрiвна.IХ. «Про затвердження ранiше укладених 
договорiв».ВИРIШИЛИ:Затвердити ранiше укладенi договори Товари-
ством. Договiр про внесення змiн та доповнень № 02-02/11-29062016 вiд 
29.06.2016 до Кредитного договору про вiдкриття мультивалютної кредит-
ної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 р.;-Договiр про внесення змiн №02-
02/11-29062016/Т2 вiд 29.06.2016 до договору про надання траншу в меж-
ах встановленого лiмiту кредитування № 20-0064/2-1 вiд 21.01.2015 за 
Кредитним договором про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 02-
02/11 вiд 23.02.2011 р.;-Договiр про внесення змiн №02-02/11-29062016/Т3 
вiд 29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого 
лiмiту кредитування № 20-0100/2-1 вiд 28.01.2015 за Кредитним догово-
ром про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 02-02/11 вiд 
23.02.2011 р.;-Договiр про внесення змiн №02-02/11-29062016/Т4 вiд 
29.06.2016 до договору про надання траншу в межах встановленого лiмiту 
кредитування № 20-0354/2-1 вiд 12.03.2015 за Кредитним договором про 
вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 02-02/11 вiд 23.02.2011 р.;-
Договiр про внесення змiн № 02-02/11-29062016/Т5 вiд 29.06.2016 до до-
говору про надання траншу в межах встановленого лiмiту кредитування 
№02-02/11-27082015/Т5 вiд 27.08.2015р. за Кредитним договором про 
вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 р.;-
Договiр про надання траншу № 02-02/11-29062016/Т6 вiд 29.06.2016 в 
межах встановленого лiмiту кредитування до Кредитного договору про 
вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї №02-02/11 вiд 23.02.2011 р.;-
Договiр про внесення змiн №02-02/11-08072016/з1 вiд 08.07.2016 до Дого-
вору №20-1090/3-1 застави транспортних засобiв, посвiдченого 
Старостiною Н.С., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального 
округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 975;- Договiр про внесен-
ня змiн №02-02/11-08072016/з2 вiд 08.07.2016 до Iпотечного договору 
№20-1088/3-1 iз застереженням про задоволення вимог Iпотекодержателя, 
посвiдченого Старостiною Н.С., приватним нотарiусом Київського мiського 
нотарiального округу, 19.04.2011 року за реєстровим номером 972;-Договiр 
про внесення змiн та доповнень №02-02/11-05072016/з2 вiд 05.07.2016 до 
Договору застави №02-12/11 вiд 21.03.2011 р.;-Договiр про внесення змiн 
та доповнень №02-02/11-05072016/з3 вiд 05.07.2016 до Договору застави 
майнових прав № 02-07/11 вiд 25.02.2011 р.;-Договiр про внесення змiн та 
доповнень №02-02/11-20-0364/2-1-05072016/з1 вiд 05.07.2016 до Договору 
застави iнвестицiйних сертифiкатiв №20-0390/3-1 вiд 23.03.2011 р.-Договiр 
про внесення змiн та доповнень №20-0364/2-1-05072016/з4 вiд 
05.07.2016р. до Договору застави №20-0706/3-1 вiд 21.03.2011 року;- 
Договiр про внесення змiн №20-0364/2-1-08072016/з2 вiд 08.07.2016р. до 
Iпотечного договору № 20-1087/3-1 iз застереженням про задоволення ви-
мог Iпотекодержателя, посвiдченого Старостiною Н.С., приватним 
нотарiусом Київського мiського нотарiального округу, 19.04.2011 року, за 
реєстровим номером 970;-Договiр про внесення змiн №20-0364/2-1-
08072016/з1 вiд 08.07.2016р. до Договору №20-1089/3-1 застави тран-
спортних засобiв, посвiдченого Старостiною Н.С., приватним нотарiусом 
Київського мiського нотарiального округу, 19.04.2011 року, за реєстровим 
номером 974. 

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього 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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «леОкОн», 
04012000, вул. Пост-Волинська, 5, м.Київ, 
Солом'янський р-н, 03061, Україна, (044) 
497-30-14

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

02.05.2018 р.

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

http://04012000.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «тОРГОвий ДIм 
«укРлеГсиРОвина», 22890052, 
вул. Саксаганського, 77, м.Київ, Голосiївський, 
01033, Україна, (044)-289-54-50

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

01.05.2018 р.

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

http://22890052.smida.gov.ua/
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Повідомлення про результати голосування по порядку денному 
чергових Загальних зборів акціонерів 

ПублІчнОГО акцОнеРнОГО тОваРиства
«чеРкаське хІмвОлОкнО»
м. Черкаси 20 квітня 2018 року

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 28 (двадцять вісім) осіб, 
яким належить 471 649 472 (чотириста сімдесят один мільйон шістсот со-
рок дев'ять тисяч чотириста сімдесят дві) штуки голосуючих простих імен-
них акцій Товариства, що становить 97,20853% від загальної кількості го-
лосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 
97,20853%.

Згідно зі статтею 41 Закону україни «Про акціонерні товариства» 
річні загальні збори акціонерів товариства мають кворум з усіх пи-
тань порядку денного.

Всього зареєстровано (голосів): 471 649 472
З Питання 1-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Обрання голови та членів лі-

чильної комісії загальних зборів акціонерів. Підсумки голосування: 
«ЗА» - 1 795 голосів, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 471 647 677 голосів, що становить 
99,99962% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «УТРИ-
МАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що стано-
вить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюле-
тенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийняте №1.

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 
голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих 
іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосу-
ванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заре-
єструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, 
що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних ак-
цій. 

Прийняте рішення №2: Для роз’яснення щодо порядку голосуван-
ня, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення 
результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також 
для вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведен-
ня голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну ко-
місію загальних зборів акціонерів, у складі:1. Вечерська Катерина 
Володимирівна - голова комісії.

2. Мігулько Ольга Олександрівна - член комісії.3. Дахненко Анас-
тасія Володимирівна -член комісії. Лічильна комісія припиняє свої 
повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання 
протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та ого-
лошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких 
проводилось голосування.

З Питання 2-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Розгляд звіту Голови прав-
ління товариства, затвердження заходів за результатами його розгля-
ду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правлін-
ня, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.»ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Роботу Голови правління за 2017 рік визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльнос-
ті відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні на-
прямки діяльності Товариства на 2018 рік.

З Питання 3-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Розгляд звіту та висновків 
Ревізійної комісії товариства за 2017 р. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Рішення прийнято. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комі-
сії Товариства за 2017 р.

З Питання 4-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради 
ПАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів 
за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих 
іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рі-
шення: Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 
2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийня-
ті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльнос-
ті відповідно до Статуту Товариства.

З Питання 5-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Затвердження річної фінан-
сової звітності та річних результатів діяльності за 2017 рік. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували-
ся для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих 
іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості го-
лосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосу-
ванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заре-
єструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, 
що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних ак-
цій. Прийняте рішення: Затвердити річну фінансову звітність та 
річні результати діяльності Товариства за 2017р.

З Питання 6-ГО ПОРяДку ДеннОГО: визначення порядку покрит-
тя збитків товариства за 2017 р. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Збитки, отримані в 2017 р., покрити за раху-
нок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на 
зниження витрат.

З Питання 7-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Зміна типу та найменування 
товариства. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 

ПублІчне акцОнеРне тОваРиствО «чеРкаське хІмвОлОкнО»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

157

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Змінити тип акціонерного товариства з Пу-
блічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне това-
риство.

З Питання 8-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Приведення статуту товари-
ства у відповідність до Закону україни «Про акціонерні товариства» 
та затвердження нової редакції статуту товариства. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 
голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих 
іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціо-
нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голо-
сів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: З метою приведення Статуту Товариства у від-
повідність до вимог чинного законодавства, внести та затвердити 
зміни до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

З Питання 9-ГО ПОРяДку ДеннОГО: внесення змін до внутрішніх 
положень товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх поло-
жень). 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акці-
онерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, 
що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних ак-
цій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Внести й затвердити зміни до Положення 
«Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову 
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМ-
ВОЛОКНО», Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Реві-
зійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом викладення в новій редакції.

З Питання 10-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Зміна найменування відо-
кремленого підрозділу «черкаська тец» ПублІчнОГО акцІОнеРнО-
ГО тОваРиства «черкаське хімволокно». внесення і затвердження 
змін до Положення про відокремлений підрозділ «черкаська тец» Пу-
блІчнОГО акцІОнеРнОГО тОваРиства «черкаське хімволокно». 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Змінити найменування ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІД-
РОЗДІЛУ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО». Внести й затвердити зміни в Поло-
ження про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

З Питання 11-ГО ПОРяДку ДеннОГО: надання попередньої згоди 
на укладення товариством значних правочинів. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акці-
онерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, 
що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних ак-
цій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних збо-
рах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: З метою забезпечення безперебійної роботи 
товариства надати попередню згоду Правлінню ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів вартість яких пере-
вищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 рік, які будуть вчи-
нятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності про-
тягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, 
сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів 
товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, 
характеру правочинів: а саме:

- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не 
виключно, природного газу, вугілля;

- правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укла-
дання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, 
забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гаран-
тій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення ви-
конання зобов’язань інших юридичних осіб за договорами позик та/
або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів 
шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, заста-
ви майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

З Питання 12-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Припинення повноважень 
Голови та членів наглядової ради товариства. 

Підсумки голосування: «ЗА» - 471 649 472 голоси, що становить 100% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів ак-
ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власника-
ми голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 го-
лосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів 
Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Від-
кликати членів Наглядової ради попереднього складу: -Яковенко 
Олег Олексійович, -Глущенко Дмитро Олександрович, -Дончак Альо-
на Василівна, -Трофименко Тетяна Володимирівна, -Чижова Олена 
Петрівна представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited.

З Питання 13-ГО ПОРяДку ДеннОГО: Обрання нового складу на-
глядової ради товариства. 

Підсумки кумулятивного голосування:
кандидат кількість голосів для 

кумулятивного 
голосування

Яковенко Олег Олексійович, акціонер 471 649 472
Глущенко Дмитро Олександрович, акціонер 471 649 472
Дончак Альона Василівна, акціонер 471 649 472
Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер 471 649 472
Чижова Олена Петрівна, представник акціонера 
- PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471644087 
штук простих іменних акцій

471 649 472

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного 

голосування. 
Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані: 1. Яковенко 

Олег Олексійович, акціонер. 2. Глущенко Дмитро Олександрович, ак-
ціонер. 3. Дончак Альона Василівна, акціонер. 4. Трофименко Тетяна 
Володимирівна, акціонер.5. Чижова Олена Петрівна, представник 
акціонера - PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471644087 штук простих 
іменних акцій.

Голова правління  в.в. Олексенко
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РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне 
акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«бОРисПIльський 
кОмбIнат 
буДIвельних 
матеРIалIв», 05408059, 
Запорiзька, б.16, Бориспiль, 
Бориспiльський, Київська область, 
08300, Україна, (04495) 62-3-86

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

01.05.2018 р.

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

http://bkbm.ua/rekviziti-kompanii.html

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ПРОектний I 
наукОвО-виРОбничий 
центР «ПОлIнОм» 
кОРПОРативне 
ПIДПРиЄмствО Дак 
«укРвиДавПОлIГРаФIя», 
02425034, вул. Воровського, 32-Б, м. Київ, 
01054, Україна, (044) 456-00-99

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

02.05.2018 р.

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

05905674.pat.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«виДавництвО 
«луГань» 
кОРПОРативне 
ПIДПРиЄмствО Пат «Дак 
«укРвиДавПОлIГРаФIя», 
05905585, вул. О. Довженка, буд. 3, 
м. Київ, 03680, Україна, (044) 456-00-99

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

02.05.2018 р.

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

www.dak-print.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПублIчне 
акцIОнеРне тОва-
РиствО «втОРес», 
01882568, вул. Марка Вовчка, 
буд. 16-Б, м. Київ, Оболонський, 
04073, Україна, (044) 463-98-48

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

30.04.2018 р.

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

vtores.emitent.org.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«МIЛА-АУДИТ», 23504528

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 29.04.2017 року. Кворум зборів: 95,76742% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження 
протоколу Реєстраційної комісії. 2. Обрання Лічильної комісії. 3. Обрання Го-
лови та Секретаря Загальних зборів. 4. Затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів. 5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціоне-
рів. 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. 7. Звіт Генерального директора про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 8. Звіт Ревізійної 
комісії за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії. 9. Затвердження 
річної фінансової звітності за 2016 рік. 10. Затвердження порядку розподілу 
прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності в 2016 році. 11. Зміна 
типу Товариства. 12. Зміна найменування Товариства. 13. Внесення змін та 
доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у 
новій редакції та затвердження нової редакцію Статуту. 14. Припинення по-
вноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. 15. Обрання Чле-
нів Наглядової ради Товариства. 16. Надання попередньої згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку 
денного: затверджено протокол Реєстраційної комісії; обрано Лічильну комі-
сію; обрано Голову та Секретаря зборів; затверджено регламент зборів; за-
тверджено порядок денний зборів; затверджено Звіт Наглядової ради за 2016 
рік; затверджено Звіт Генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік; затверджено Звіт та висновок Ревізійної 
комісії за 2016 рік; затверджено річну фінансову звітність за 2016 рік; затвер-
джено порядку покриття збитків за підсумками діяльності в 2016 році; прийня-
то рішення про зміну типу Товариства; прийнято рішення про зміну наймену-
вання Товариства; прийнято рішення про внесення змін та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції; 
припинено повноваження та обрано Голову та Членів Наглядової ради Това-
риства; прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення Това-
риством значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите)  

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ДаРницький кОмбIнат 
буДIвельних матеРIалIв 
I кОнстРукцIй», 04012299, 
вул. Степана Сагайдака, 101, м. Київ, 
Днiпровський, 02002, Україна,  
(044) 517-34-66, 517-84-50

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

29.04.2018 р.

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

http://04012299.smida.gov.ua/
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РІчна ІнФОРмацІя  
емітента цінних паперів 

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

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО «аГРОбуД-
техцентР», 01350558, 
вул. Вокзальна,1, м Київ, Шевченкiв-
ський, 01032, Україна, (044) 287-67-07

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

01.05.2018 р.

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

http://01350558.smida.gov.ua/

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

Приватне підприємство «ІНФОРМАУ-
ДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 11.05.2017 року. Кворум зборів: 99,9% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання лічиль-
ної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Про затвердження 
регламенту зборів та порядку голосування на зборах. 4. Звіт Правління про 
результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за резуль-
татами розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 
року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6. Затвердження 
річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження порядку роз-
поділу прибутку Товариства за 2016 рік. 8. Про обрання членів Наглядової 
ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 9. Про обрання Голови та членів 
Правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, тру-
дових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Правління. 10. Про погодження розробки проектної 
документації «Капітальний ремонт з влаштування вхідних груп в межах існую-
чих будівель». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано 
лічильну комісію; обрано голову та секретаря зборів; затверджено регламенту 
зборів та порядку голосування на зборах; затверджено Звіт Правління про ре-
зультати діяльності Товариства за 2016 рік; визнано роботу Правління Товари-
ства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-
риства і положенням його установчих документів; затверджено Звіт Наглядової 
ради Товариства за підсумками 2016 року, визнано роботу Наглядової ради 
Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльнос-
ті Товариства і положенням його установчих документів; затверджено річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 рік; прийнято рішення про обрання членів 
Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийнято рішення про об-
рання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Правління.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «технОРе-
суРс», 33107041, Марини Раско-
вої  52, кв. 36, Київ, 02002, Україна, 
(044) 537-72-93

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

01.05.2018 р.

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

33107041.infosite.com.ua

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

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО «наукОвО-
ДОслIДний Iнститут ПРО-
ГРесивних наукОвих та 
технIчних ДОслIДЖень 
«вектОР», 14315718, вул. Рилєєва, 
10-а, м.Київ, Подiльський район, 04073, 
Україна, (044) 468-13-98

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

02.05.2018 р.

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

http://14315718.smida.gov.ua/

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

Приватне підприємство «ІНФОРМАУ-
ДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: 
Вiдповiдно до статтi 11 Закону України «Про управлiння об'єктами державної 
власностi» функцiї з управлiння корпоративними правами держави викону-
ються вiдповiдно до цього Закону безпосередньо, без скликання зборiв 
акцiонерiв Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України як уповно-
важеним органом держави, якiй належить 100 вiдсоткiв у статутному капiталi 
Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 23000 0

Нараховані диві-
денди на одну ак-
цію, грн

0 0 0,003 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 23000 0

Дата складення пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо ак-
ціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивіден-
дів на відповідну дату
30.06.2017 23000
Опис У звiтному перiодi, що закiнчився 31 грудня 2017 р., 

дивiденди нараховувались та виплачувались в сумi 
23,0 тис. грн. з отриманого прибутку за 2016 р.

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «автОтРан-
сПОРтне ПIДПРиЄмствО 
«ПОлIГРаФкниГа», 04543571, 
Академiка Туполєва,17-Ж, м.Київ, Свято-
шинський, 04128, Україна, (044) 443-03-97

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

02.05.2018 р.

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

http://04543571.smida.gov.ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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РIчна IнФОРмацIя
емiтента цiнних паперiв 

1. Повне найменування емiтента, 
iдентифiкацiйний код юридичної 
особи, мiсцезнаходження, 
мiжмiський код i телефон емiтента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС», 
00913545, вул.Київська, б.8, м.
Вишневе, Києво-Святошинський 
район, Київська область, 08132, 
Україна, (044)496-64-05,  
(044)496-64-00

2. Дата розкриття повного тексту 
рiчної iнформацiї у 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Комiсiї.

01.05.2018 р.

3. Адреса сторiнки в мережi 
Iнтернет, на якiй розмiщено 
регулярну рiчну iнформацiю.

http://00913545.smida.gov.ua/

4. Найменування, iдентифiкацiйний 
код юридичної особи - аудитор-
ської фiрми (П.I.Б. аудитора - 
фiзичної особи - пiдприємця), якою 
проведений аудит фiнансової 
звiтностi.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«МIЛА-АУДИТ», 23504528

5. Iнформацiя про загальнi збори. Вид загальних зборiв - черговi. Дата 
проведення: 24.04.2017 року. Кворум зборiв: 99,79% до загальної 
кiлькостi голосiв. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, затвердження регламенту Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3.Звiт Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради 
та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7.Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк. 8.Розподiл прибутку (збитку) Товариства за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 
роцi. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017-й 
рiк. 10.Затвердження рiшень Наглядової ради. 11.Затвердження 
Договорiв (угод), укладених Товариством. 12.Про реорганiзацiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» 
шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 13.Про порядок та строки для прийняття претензiй 
кредиторiв. 14.Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ – правонаступника ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС», що створюєть-
ся внаслiдок реорганiзацiї 15.Про припинення повноважень Правлiння 
Товариства. 16.Про призначення комiсiї з припинення (перетворення) 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС». 
17.Про затвердження порядку скасування реєстрацiї випуску акцiй i 
анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. 18.Про порядок та 
умови обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» на частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, що створюється внаслiдок 
реорганiзацiї. 19.Про визначення строкiв оцiнки та викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi вимагають цього, у разi, якщо цi акцiонери не голосували 
за прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю i зверну-
лись до товариства з письмовою заявою. 20.Про порядок i умови 
здiйснення перетворення. 21.Про затвердження плану перетворення. 
22.Змiна типу Товариства 23.Змiна найменування Товариства 24.
Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї та внутрiшнiх положень Товариства, в тому 
числi пов’язаних iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з 
Законом України «Про акцiонернi товариства», затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, 
затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства та 
внутрiшнiх положень Товариства. 25.Внесення змiн до принципiв 
(кодексу) корпоративного управлiння. 26.Про припинення повноважень 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 27.Про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства. 28.Про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться 
з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 29. Про припинення повнова-
жень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 30. Про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 31 Про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
32. Прийняття рiшення про дату набрання чинностi окремими рiшеннями 
рiчних Загальних зборiв Товариства. 33.Прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв та про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, 
визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 34. При-
йняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо яких є заiнтересованiсть. Результати розгляду питань порядку 
денного: 1. Обрання Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. 1. Взяти до вiдома Рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» вiд 19 квiтня 2016 року з питання 
1 порядку денного, щодо утворення Лiчильної комiсiї в кiлькостi трьох 
осiб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Карпухiна Я.В. та Алгiнiна 
О.Г., а також поширення повноважень обраних членiв Лiчильної комiсiї на 
наступнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 2. Повноваження членiв 
Лiчильної комiсiї поширити на наступнi Загальнi збори акцiонерiв 
Товариства. 3. Передбачити можливiсть (за рiшенням Наглядової ради) 
передачi за договором повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу або 
депозитарiю та затвердити умови такого договору. 2. Обрання Голови та 
секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження 
регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 1. Взяти до вiдома 
Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 11 квiтня 2017 року про 
призначення робочих органiв Загальних зборiв вiд 24 квiтня 2017 року: 
голови загальних зборiв - Некрасова Д.А.; секретаря – Левченко О.В. 
2. Обрати редакцiйну комiсiю загальних зборiв у складi: Некрасов Д.А. – 
голова комiсiї; Чагарна К.Б. – член комiсiї. 3. Затвердити наступний 
Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня 2017 року: - Для 
доповiдi Голови Правлiння по 3-му питанню порядку денного - до 20 хв. - 
Для доповiдi Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного 
- до 10 хв. - Для доповiдi по всiм iншим питанням порядку денного - до 
5 хв. - Для вiдповiдей на запитання - до 5 хв. - Для виступiв акцiонерiв i 
їхнiх представникiв пiсля кожної доповiдi – до 5 хв. Всi питання до 
доповiдачiв надаються в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища 
(найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй. Один 
акцiонер (представник акцiонера) має право на один виступ по кожному з 
питань порядку денного. 3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 1. Звiт Правлiння Товариства про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. – взяти до 
вiдома. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 1. Звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 рiк – взяти до вiдома. 5. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк. 1. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк – взяти до вiдома. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 1. Затвердити звiти Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016-й рiк. 2. Визнати роботу Наглядової ради Това-
риства за 2016-й рiк задовiльною. 3. Затвердити висновок Ревiзiйної 
комiсiї щодо рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 -й рiк. 7. 
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 1. Затвердити рiчний 
звiт, баланс та iншi форми бухгалтерської звiтностi Товариства за 2016-й 
рiк. 8. Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 1. Взяти до вiдома 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 19 квiтня 2016 року з 
питання 8 порядку денного – у разi отримання прибутку, направити його в 
повному обсязi на покриття збиткiв минулих перiодiв розвиток Товари-
ства. 2. Визначити порядок розподiлу прибутку Товариства за результата-
ми роботи у 2016 роцi та направити його в повному обсязi на погашення 
кредитiв та на розвиток Товариства. 3. Визначити плановi нормативи 
розподiлу прибутку на 2017-й рiк; у разi отримання прибутку, направити 
його в повному обсязi на погашення кредитiв та розвиток Товариства. 
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017-й рiк. 
1. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017-й рiк. 
10. Затвердження рiшень Наглядової ради. 1. Затвердити всi рiшення, 
прийнятi Наглядовою радою Товариства в звiтному перiодi та визнати їх 
такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства. 11. Затвердження 
Договорiв (угод), укладених Товариством. 1. Питання залишити без 
розгляду. 12. Про реорганiзацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» шляхом його перетворення в ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 1. Питання залишити без 
розгляду. 13. Про порядок та строки для прийняття претензiй кредиторiв. 
1. Питання залишити без розгляду. 14. Про затвердження найменування 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ – правонаступника 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС», 
що створюється внаслiдок реорганiзацiї. 1. Питання залишити без 
розгляду. 15. Про припинення повноважень Правлiння Товариства. 
1. Питання залишити без розгляду. 16. Про призначення комiсiї з 
припинення (перетворення) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС». 1. Питання залишити без розгляду.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ОблаГРОтехсеРвIс»
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17. Про затвердження порядку скасування реєстрацiї випуску акцiй i 
анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.
1. Питання залишити без розгляду. 18. Про порядок та умови обмiну 
акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» на частки у статутному капiталi ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, що створюється 
внаслiдок реорганiзацiї. 1. Питання залишити без розгляду. 19. Про 
визначення строкiв оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi вимагають 
цього, у разi, якщо цi акцiонери не голосували за прийняття загаль-
ними зборами рiшення про реорганiзацiю i звернулись до товариства 
з письмовою заявою. 1. Питання залишити без розгляду. 20. Про 
порядок i умови здiйснення перетворення. 1. Питання залишити без 
розгляду. 21. Про затвердження плану перетворення. 1. Питання 
залишити без розгляду. 22. Змiна типу Товариства 1. Питання 
залишити без розгляду. 23. Змiна найменування Товариства 
1. Питання залишити без розгляду. 24. Внесення та затвердження 
змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї 
та внутрiшнiх положень Товариства, в тому числi пов’язаних iз 
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом 
України «Про акцiонернi товариства», затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства та внутрiшнiх положень Товариства, затверджен-
ня уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства та 
внутрiшнiх положень Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. 
25. Внесення змiн до принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 
1. Питання залишити без розгляду. 26. Про припинення повноважень 
Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 1. Припинити 
повноваження Голови та членiв Наглядової ради 
ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС»: 1) Швотцера Петера - представника 
Акцiонерного товариства «Бодмiн АГ» («Bodmin AG»); 2) Бутка 
Володимира Iвановича – Голови наглядової ради, акцiонера; 
3) Левченко Олени Володимирiвни – акцiонера; 4) Гусєва Вiктора 
Юрiйовича - представника ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138); 
5) Некрасова Дмитра Анатолiйовича - представника ТОВ 
«ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954). 27. Про 
обрання членiв Наглядової ради Товариства. 1. Обрати наступних 
членiв Наглядової ради ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВIС» (в кiлькостi 
5 осiб): 1) Швотцера Петера - представника Акцiонерного товариства 
«Бодмiн АГ» («Bodmin AG»); 2) Бутка Володимира Iвановича – 
акцiонера; - ГОлова 3) Левченко Олену Володимирiвну – акцiонера; 

секретар 4) Гусєва Вiктора Юрiйовича - представника ТОВ «КИРАЙН» 
(код ЄДРПОУ 34821138); 5) Некрасова Дмитра Анатолiйовича - представ-
ника ТОВ «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954). 
28. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради та встановити, що цi договори є безоплатними. 
2. Встановити, що: на вимогу Акцiонера, Представник зобов’язаний 
перед засiданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акцiонера 
для одержання (в разi, коли Акцiонер вважатиме це за доцiльне) 
письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку 
денного. В разi отримання таких доручень Представник зобов’язаний 
суворо дотримуватись вимог, зазначених в них. В разi, коли Представник, 
при наявностi письмового (окремого) доручення, проголосує з питання 
порядку денного iнакше, нiж визначено в цьому дорученнi, його голосу-
вання вважається недiйсним, а голос не може бути врахованим пiд час 
пiдрахунку голосiв. 3. Обрати Голову Правлiння Товариства Чагарну 
Катерину Бронiславiвну особою, яка уповноважується на пiдписання вiд 
iменi товариства цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради. 29. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. 30. Про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. 
31. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 
1. Питання залишити без розгляду. 32. Прийняття рiшення про дату 
набрання чинностi окремими рiшеннями рiчних Загальних зборiв 
Товариства. 1. Питання залишити без розгляду. 33. Прийняття рiшення 
про вчинення значних правочинiв та про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як 
одного року, визначення характеру та граничної вартостi таких 
правочинiв. 1. Питання залишити без розгляду. 34. Прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть. 1. Питання залишити без розгляду.
6. Iнформацiя про дивiденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди 
не нараховувались та не сплачувались. 

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО ЗавОД 
«киЇвПРОДмаШ», 14308533, 
вул..Автозаводська, 18, м.Київ, Оболон-
ський, 04074, Україна, (044) 537-25-20

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

01.05.2018 р.

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

http://kpm.in.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«укРаГРОтехнIка», 30782457, 
вул. Стрiлецька 24-Б, Київ, Шевченкiв-
ський, 01034, Україна, (044) 490-38-97

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

01.05.2018 р.

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

http://30782457.smida.gov.ua/

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «киЇвське 
автОтРансПОРтне ПІД-
ПРиЄмствО 13054», 05475067, 
вул. Малинська,20, м. Київ, Святошин-
ський р-н, Київська область, 03164, 
Украї на, (044) 424-00-56

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

30.04.2018 р.

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

05475067.smida.gov.ua

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО технIчнО- 
тОРГIвельний ДIм 
«електРОнIка», 24723884, 
ПР-Т ПРАВДИ, 12В, М.КИЇВ, 04108, 
Україна, (044) тел. 434-44-66

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

01.05.2018 р.

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

http://24723884.smida.gov.ua/
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РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (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 «бОРис-
ПIль ський автО-
ЗавОД», 31936646, ВУЛИЦЯ БРО-
ВАРСЬКА, будинок 4, село Пролiски, 
Бориспiльський район, Київська об-
ласть, 08322, Україна, (044)597-20-03

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

30.04.2018 р.

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

http://baz.ua/uk/verkhnee-menyu-
novosti-ogoloshennya

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

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

ПРиватне акцIОнеРне тО-
ваРиствО «миРОнIвська 
ДРукаРня», 02467089, ВУЛИЦЯ 
СОБОРНОСТI, буд. 50, м. Миронiвка, 
Миронiвський, Київська область, 08800, 
Україна, (04574) 5-14-49

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

29.04.2018 р.

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

http://02467089.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «макРОхIм», 
24720905, Верхня, будинок 3, м.Київ, 
Печерський, 01133, Україна, (044) 
495-27-00

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

30.04.2018 р.

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

http://macrochem.ua/report.html

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «блакитна 
нива», 20599005, вулиця Ленiна, 
будинок 2, с. Телешiвка, Рокитнянський 
район, Київська область, 09622, 
Україна, (04462) 21-23-3

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

01.05.2018 р.

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

Blakitna_niva.bgs.kh.ua

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «укРаЇнська 
технОлОГIчна кОмПанIя», 
24919883, проспект Алiшера Навої, 
будинок 69, офiс 371, м.Київ, 02125, 
Україна, (044) 586-48-20

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

29.04.2018 р.

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

http://24919883.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «IмПекс-
ПРОект», 33098734, вул. Академiка 
Вiльямса , будинок 6-Д, офiс 43, м.Київ, 
03189, Україна, (044) 227-13-42

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

29.04.2018 р.

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

http://33098734.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО  
«Iтт-ПлаЗа», 21633867, 
вул. Фiзкультури, 30, м.Київ, Голосiїв-
ський, 03150, Україна, (044) 287-14-47

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

28.04.2018 р.

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

www.itt-plaza.com

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «РамбуРс-
елеватОР», 30111867, вул. Мельни-
кова, 12, м.Київ, Шевченкiвський р-н, 
04050, Україна, (044) 458-50-53

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

29.04.2018 р.

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

http://30111867.smida.gov.ua/



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

163

РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРи-
ствО атП 13058, 
05475147, вул.Кайсарова 7/9, 
м. Київ, Голосiївський р-н, 03022, 
Україна, (044) 257-10-81

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

30.04.2018 р.

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

http://www.atp13058.kiev.ua/

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

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«МIЛА-АУДИТ», 23504528

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 95,77% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт 
Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізіонної 
комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 7. Припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, в зв’язку з закінчен-
ням встановленого терміну перебування на посаді 3 роки. 8. Обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства на новий термін. 9. Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. 10. Затвер-
дження локальних нормативно - правових актів Товариства. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подава-
лись. Результати розгляду питань порядку денного: обрано робочі 
органи зборів; затверджено регламент зборів; прийнято до відома Звіт 
Правління Товариства за 2016 рік; затверджено Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік, роботу Наглядової Ради за 2016 рік визнано 
задовільною; прийнято до відома Звіт Ревізіонної комісії Товариства за 
2016 рік; затверджено Звіт Правління та Наглядової Ради про результа-
ти діяльності ПАТ АТП 13058 за 2016 рік та план діяльності на 2017 рік; 
роботу Правління та Наглядової Ради за 2016 рік визнано задовільною, 
затверджено звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії визнано 
задовільною; затверджено річний звіт Товариства за 2016 рік; прийнято 
рішення про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

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, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«укРПОлIГРаФПОстач» 
кОРПОРативне 
ПIДПРиЄмствО Дак 
«укРвиДавПОлIГРаФIя», 
02471324, провулок Радищева буд.4, Київ, 
Солом»янський, 03680, Україна, 0444080590

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

30.04.2018 р.

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

http://ukrpoligraf.com.ua/

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «автОтРан-
сПОРтне ПIДПРиЄмствО 
«тРансПОРтник», 24594085, 
БОРИСПIЛЬСЬКА, будинок 9, м.Київ, 
02099, Україна, (044) 566-13-87

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

02.05.2018 р.

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

http://24594085.smida.gov.ua/

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «IнЖенеРнО-
технIчний центР 
«IнтехцентР», 21547004, 
вул. Сирецька, 28/2, м.Київ, Подiль-
ський р-н, 04047, Україна, (044) 4681033

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

30.04.2018 р.

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

intehcentr.infosite.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «нест-
ханнеР», 33308159, Златоустiвська, 
будинок 11, м.Київ, Шевченкiвський, 
01135, Україна, (044) 585-42-20

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

29.04.2018 р.

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

33308159.smida.gov.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «леГхаРчО-
ПОстачЗбут», 01882048, Ново-
кос тян тинiвська, б. 22/15, м.Київ, Оболон-
ський, 04080, Україна, (044) 425-70-46

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

29.04.2018 р.

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

http://01882048.smida.gov.ua/
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РІчна ІнФОРмацІя емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон 
емітента.

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ПIДПРиЄмствО 
хIмIчнОЇ чистки, 
 ФаРбування ОДяГу та 
ОбРОбки хутРа 
 «Оксамит», 19250126, 
АМУР СЬКА, 8, м.Київ, ГОЛОСIЇВ-
СЬКИЙ, 03022, Україна, (044) 257-31-15

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

30.04.2018 р.

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

http://19250126.smida.gov.ua/

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

Приватне підприємство 
«ІНФОРМАУДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. збори не відбулись, тому що не скликались.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались. 

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«бОРисПIльська 
сПецIалIЗОвана ПеРесув-
на механIЗОвана кОлОна - 
530», 06953327, вул.Броварська,46, 
м. Бориспiль, Київська область, 08300, 
Україна, (04595) 6-26-36

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

30.04.2018 р.

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

06953327.smida.gov.ua

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

вIДкРите акцIОнеРне тОваРиствО 
«ПРОектнО-буДIвельний кОмПлекс «схIД», 

24089370, вул. Приколiйна, 21, м.київ, 02099; 369-56-53
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 29.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію. http://24089370.smida.gov.ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Юрхолдiнг- Аудит», 32736376
5. Інформація про загальні збори. Загальнi збори в 2017 р. не проводились тому 
що не скликались, в зв'язку з важким матерiальним становищем Товариства.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ГлОбал-
маРкет», 32155419, вулиця Iнже-
нер на, будинок 1, м.Київ, Голосiїв ський, 
01013, Україна, (044) 230-20-21

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

30.04.2018 р.

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

http://32155419.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне тО-
ваРиствО «ммс кОм’юнI-
кейШнЗ укРаЇна», 24918659, 
вул. Т. Шамрила, 23, Київ, Шев чен кiв ський, 
04112, Україна, (044) 494-49-00

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

28.04.2018 р.

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

http://www.mediaplanning.com.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «РамбуРс», 
22936378, Пр. Перемоги, 20 кв. 34, м.
Київ, Шевченкiвський р-н, 03055, Україна, 
(044) 277-23-33

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

30.04.2018 р.

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

http://www.ramburs.com/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО «юнІсть», 
19031641, Попудренка б.22, м.Київ, 
Днiпровський, 02100, Україна, (044) 
559-69-80

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

29.04.2018 р.

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

19031641.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816

(044) 4983815
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РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (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 «хОлОДО-
кОмбIнат №3», 01553617, 
вул. Євгена Маланюка, 114-А, м.Київ, 
Днiпров ський, 02002, Україна, 
(044) 5171690

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

29.04.2018 р.

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

http://holod.informs.net.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ОлIмПIйська аРена», 
24364563, вул. Фiзкультури, 1, 
корпус 9, м.Київ, Печерський, 03680, 
Україна, (044) 463-79-94

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

29.04.2018 р.

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

www.olimparena.com.ua

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

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

ПРиватне акцIО неРне 
тОваРиствО «центРа-
льне кОнстРуктОР-
ське бюРО «маяк», 
13686915, Академiка Кримського, 27 
лiтера А, м.Київ, Святошинський, 
03142, Україна, (044) 450-63-99

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

29.04.2018 р.

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

http://mayak.pat.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
 тОваРиствО «тОРГIвельна 
ФIРма «явIР», 13670110, Молодо-
гвардiйська, 20, м.Київ, Солом'янський, 
03151, Україна, 044-242-25-26

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

30.04.2018 р.

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

http://13670110.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ПРОмIнвестГРуП-1», 
32851642, ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, 
будинок 62-А, м.Київ, Печерський, 
03150, Україна, 044-207-38-28

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

29.04.2018

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

http://32851642.smida.gov.ua/

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ксIбекс», 
35648356, Спортивна, будинок 3, 
Жашкiв, Черкаська область, 19202, 
Україна, (096) 702-19-86

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

30.04.2018 р.

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

 www.xebeks.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «туткОв-
ський», 01431334, вул. Дубровиць-
ка, буд.28, м. Київ, Оболонський, 04114, 
Україна, (044) 390-21-30

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

28.04.2018 р.

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

tutkovsky.com.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ПРеЗиДент-
ГОтель», 30058128, вулиця 
Госпiтальна, будинок 12, м.Київ, Печер-
ський, 01023, Україна, 044-256-30-56

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

29.04.2018 р.

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

http://30058128.smida.gov.ua/
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РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«киЇвЗОвнIШтРанс», 
04832909, вул.Богдана Хмельницького, 
45Б, м. Київ, Київська обл., 01030, 
Україна, (044) 288-29-38

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

29.04.2018 р.

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

kyivzovnishtrans.pat.ua

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

Приватне підприємство «ІНФОРМАУ-
ДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Визначення чисель-
ності лічильної комісії ПАТ «Київзовніштранс», строку дії її повноважень та 
обрання персонального складу. 2. Визначення порядку та способу засвідчен-
ня бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного). 3. Звіт Правління за під-
сумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київзовніштранс»за 2016р. 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних на-
прямків діяльності ПАТ «Київзовніштранс» на 2017р. 4. Звіт Наглядової ради 
ПАТ «Київзовніштранс»за підсумками фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «Київзовніштранс» за 2016р. та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту. 5. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Київзовніш-
транс», річного звіту ПАТ «Київзовніштранс», балансу, звіту про фінансові ре-
зультати та інших форм річної звітності за 2016р. 6. Затвердження порядку 
розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2016р. 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 
8. Обрання членів Наглядової ради. 9. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради. 10. Затвердження договорів та значних 
правочинів Товариства , що укладатимуться в процесі господарської діяль-
ності Товариства протягом 2017 року. 11. Про затвердження значних право-
чинів, що вчинялися ПАТ «Київзовніштранс» протягом 2016 року. Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: Визначено чисельність лічильної 
комісії, строку дії її повноважень та обрання персонального складу; затвер-
джено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. куму-
лятивного); затверджено Звіт Правління за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Київзовніштранс»за 2016 р.; визначено основні 
напрямки діяльності ПАТ «Київзовніштранс» на 2017 р., визнано роботу Прав-
ління задовільною; затверджено Звіт Наглядової ради ПАТ «Київзовніштранс»за 
підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київзовніштранс» за 
2016 р., визнано роботу Наглядової ради задовільною; затверджено річні ре-
зультати діяльності ПАТ «Київзовніштранс», річний звіт ПАТ «Київзовніш-
транс»», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітнос-
ті за 2016 р.; прийнято рішення про припинення повноважень та обрання 
членів Наглядової ради; затверджено умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради встановлено розмір їх винагоро-
ди, обрано особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради; прийнято рішення про затвердження договорів та значних 
правочинів Товариства, що укладатимуться в процесі господарської діяльнос-
ті Товариства протягом 2017 року; прийнято рішення про затвердження зна-
чних правочинів, що вчинялися ПАТ «Київзовніштранс» протягом 2016 року.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 22.12.2017 року. Кво-
рум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів. 
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. 3. Визначення порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів Товариства, що укладаються в процесі 
господарської діяльності Товариства протягом 2018 року. Особи, що подава-
ли пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Особа, що 
ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: Обрано лічильну комісії За-
гальних зборів; обрано Голову та секретаря Загальних зборів; визначено по-
рядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування; прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались. 

РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ДаРницький 
ПлОДООвОчевий 
кОмбIнат», 22943989, 
ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, 
б.42, м.Київ, Даринипцький, 02088, 
Україна, (044) 354-09-57

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

29.04.2018 р.

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

http://dpk.bayadera.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової 
звітності.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ТОТАЛ АУДИТ», 
40960805

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 18.04.2017 року. Кворум зборів: 99,99998% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. 2. Затвердження порядку 
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 
зборах акціонерів Товариства. 3. Обрання Голови та Секретаря річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління про результа-
ти фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт Наглядової ради про ді-
яльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової ради. 6. Звіт Ревізійної комісії про достовірність 
річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 
рік. 8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 
рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Товариства. 10. Прийняття рішення про обрання членів Нагля-
дової ради Товариства. 11. Затвердження умов договорів, що укладають-
ся з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, 
уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради. 12. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку 
з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів». 13. Внесення змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 
14. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції. 15. Внесення змін до Положення про 
Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 
16. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шля-
хом затвердження його в новій редакції. 17. Прийняття рішення про по-
переднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-
го: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано 
членів лічильної комісії Товариства; затверджено порядок та спосіб за-
свідчення бюлетенів для голосування; обрано Голову та Секретаря річ-
них Загальних зборів акціонерів Товариства; затверджено Звіт Правління 
про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік; затвер-
джено Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік; за-
тверджено Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 
рік; затверджено річний звіт Товариства за 2016 рік.; затверджено поря-
док розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік; припинено повно-
важення та обрано членів Наглядової ради Товариства; затверджено 
умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товари-
ства та обрано особу, уповноважену на їх підписання; прийнято рішення 
про внесення змін до Статуту Товариства; прийнято рішення про внесен-
ня змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом 
затвердження його в новій редакції; прийнято рішення про внесення змін 
до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження 
його в новій редакції; прийнято рішення про внесення змін до Положення 
про Правління Товариства шляхом затвердження його в новій редакції; 
прийнято рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію 
Товариства шляхом затвердження його в новій редакції; прийнято рішен-
ня про попереднє схвалення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРи-
ствО "вилкIвський 
ЗавОД ПРесОвих 
вуЗлIв", 14311583Одеська , 
Кiлiйський, 68355, м.Вилкове, 
Сонячна,б.12 04843 32848,

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

02.05.2018

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

informs.net.ua

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

ТОВ "Респект", 20971605 АУДИ-
ТОРСЬКА ФIРМА РЕСПЕКТ, 
20971605

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - 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 попередній

Усього активів 2232.6 2432.5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1737.7 1876.4
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 451.7 497.1
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.4 9.1
Власний капітал 817.1 818.2
Статутний капітал 813.9 813.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -646.8 -645.7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 1415.5 1614.3
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3255480 3255480
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

ПРиватне ПIДПРиЄмствО 
виРОбничО-кОмеРцIйна ФIРма 

“мIкРОмеГас”
Річна інформація емітента цінних паперів

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

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

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА 
ФIРМА "МIКРОМЕГАС", 
30199632Одеська , Приморський 
район, 65063, м. Одеса, 
вул. Армiйська, 18А (048) 728-13-08,

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

27.04.2018

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

www.micromegas.com.ua

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

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА 
ФIРМА "ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ, 
21026423

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 313944 309995
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5048 5977
Довгострокові фінансові інвестиції 5285 5285
Запаси 117118 115690
Сумарна дебіторська заборгованість 24592 22827
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 345
Власний капітал 11034 11348
Статутний капітал 2400 2400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8634 8948
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 80191 81338
Поточні зобов'язання і забезпечення 222719 217309
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 статут-
ного капіталу

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

0 0

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
"кОРДелIвський 
Обласний 
мIЖГОсПОДаРський 
кОмбIкОРмОвий ЗавОД", 
код за ЄДРПОУ 00721780, 22445, 
Вінницька обл., Калинiвський район, 
с. Корделiвка, вул. Київська, 1-А, 
тел.: (04333) 3-33-47, 3-32-99

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

27.04.2018

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

http://kkz.vioil.com

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «веста», 
31287860, Вiкентiя Хвойки, б.21, м.Київ, 
04080, Україна, 0445865312

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

02.05.2018 р.

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

http://31287860.smida.gov.ua/
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Річна інформація Пат «Галицька 
сІльГОсПтехнІка» за 2017 рік

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Галицька сiльгосптехнiка", 
03743635Івано-Франківська , 
Галицький, 77160, с. Залуква, 
вул. Галицька 38 (03422) 30-736,

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

18.04.2018

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

05489069. infosite.com.ua

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

Приватна аудиторська фiрма 
"Полюс-аудит", 3654562

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 623.1 624.6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 623.1 624.6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 11.5 1.4
Власний капітал 637.9 640.0
Статутний капітал 429.1 429.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1129.6 -1127.6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4.6 0.9
Чистий прибуток (збиток) 110 59.2

Річна інформація Пат «ОблПаливО» за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Облпаливо", 13657523Івано-
Франківська , д/в, 76014, Iвано-
Франкiвськ, Височана,18 
(03422) 22697,

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

30.04.2018

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

13657523.infosite.com.ua

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

Приватна аудиторська фiрма 
"Полюс–аудит", 31790207

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

Чергові 28.04.2017, кворум 99.97%

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. найменування показника Період
звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 2648 2705
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2480 2555
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18 14
Сумарна дебіторська заборгованість 20 6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 2634 2666
Статутний капітал 1655 1655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1910 -1878
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 14 39
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.) 264726 264726
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація Пат «сIльГОсПхIмIя» за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Сiльгоспхiмiя", 05489069Івано-
Франківська , Тисменицький, 
77000, м. Тисмениця, 
Височана,19 (03436) 21751,

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

24.04.2018

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

05489069.infosite.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю аудиторська 
фiрма «Iвано-Франкiвськ-аудит», 
32545789

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - акціонерне товариство)

08/12/2017 позачергові, кворум 
100%

6. Інформація про дивіденди. Рiшення про виплату дивiдендiв не 
приймалося.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 321.1 338.4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1084.3 1093.3
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 285.9 311.4
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.1 8.3
Власний капітал 1384.0 1392.9
Статутний капітал 371.5 371.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17.8 -8.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 25.4 25.4
Чистий прибуток (збиток) 87.3 154,6

Річна інформація  
за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО тОваРиства 
тРансПОРтнО-ексПеДицIйний кОмбIнат 

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

Приватне акцiонерне товариство 
Транспортно-експедицiйний комбiнат 
«Захiдукртранс», 13825481Львівська 
,Дрогобицький, 82100, м. Дрогобич, 
Пилипа Орлика 22 (03244) 39001,

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

30.04.2018

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

westukrtrans.com

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
Повне найменування емітента ПРиватне 

акцIОнеРне тОваРи-
ствО тРансПОРтнО-
ексПеДицIйний 
кОмбIнат 
«ЗахIДукРтРанс»

2. Код за ЄДРПОУ 13825481
3. Місцезнаходження 82100, м.Дрогобич, П.Орлика
4. Міжміський код, телефон та факс (03244) 39001 (03244) 39001
5. Електронна поштова адреса grossbuh@westukrtrans.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

westukrtrans.com

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

Рiшення про виплату дивiдендiв було прийняте на загальних зборах 
акцiонерiв 26.04.2018 року (Протокол загальних зборiв акцiонерiв 
№1/2018 вiд 26.04.2018р.). На загальних зборах акцiонерiв були присутнi 
акцiонери, що володiють 100% статутного капiталу Товариства. За випла-
ту дивiдендiв проголосувало 100% вiд присутнiх на зборах акцiонерiв.

Зборами прийняли рiшення:
Затвердити наступнi умови виплати дивiдендiв:
1.На виплату дивiдендiв направити 48 млн.грн. тобто 4,00 грн на кож-

ну акцiю.
2.Виплату дивiдендiв здiйснити в строк до 16 грудня 2018 року. 
3.Виплату дивiдендiв можна здiйснювати поетапно ( кiлькома частка-

ми пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв):
1 етап з 17.07.2018 року до 30.07.2018року 2 етап з 15.08.2018 року 

до 31.08.2018 року 3 етап з 18.09.2018 року до 29.09.2018 року 4 етап з 
16.10.2018 року до 31.10.2018 року 5 етап з 15.11.2018 року до 30.11.2018 
року 6 етап з 04.12.2018 року до 16.12.2018 року .

Виплата дивiдендiв може закiнчитися ранiше встановлених термiнiв. 
4.Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв складається 

згiдно Перелiку акцiонерiв отриманого з НДУ станом на 04.07.2018 року.
5.Зобов’язати Генерального директора товариства Павця Я.М. 

повiдомити акцiонерiв Товариства простими листами про дату, розмiр, 
порядок та строк їх виплати до 10.07.2018 року.

6.Виплата дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, а саме направлення 
вiдповiдних сум коштiв усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, здiйснюватиметься починаючи з 
дати та протягом строку, що встановленi, шляхом переказу цих коштiв 
акцiонерним товариством на грошовi рахунки отримувачiв (банкiвськi ра-
хунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Генеральний директор Павець Я.М.

Річна інформація 
ПублІчнОГО акцІОнеРнОГО тОваРиства 

«калуШавтОтРанс» за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Калушавтотранс», 
03117062Івано-Франківська , 
Калуський, 77300, Калуш, 
Грушевського,104 (03472) 79140,

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

30.04.2018

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

03117062.infosite.com.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 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Альфа-аудит ЛТД», 
22193057

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

22/04/2017кворум 73,3% 

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

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 3949 2842
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1915 1920
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19 194
Сумарна дебіторська заборгованість 1234 36
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 53
Власний капітал 3817 2595
Статутний капітал 321 321
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3496 2274
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 3
Поточні зобов'язання і забезпечення 132 247
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.) 1282000 1282000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Річна інформація ПублIчнОГО акцIОнеРнОГО 
тОваРиства «наФтОвик» за 2017рік

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Нафтовик», 00145052Івано-
Франківська , Надвiрнянський, 78400, 
м. Надвiрна, Рамiшвiлi,6 (03475) 22600,

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

02.05.2018

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

00145052.infosite.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудит - сервiс IНК», 
13659226

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

27.04.2017 кворум 70.285%

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 963 959
Основні засоби (за залишковою вартістю) 899 910
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7 6
Сумарна дебіторська заборгованість 30 16
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 936 935
Статутний капітал 890 890
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1 1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 27 24
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.) 3562000 3562000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капі-
талу

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

0 0
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Річна інформація Пат «втФ «ласОщІ» за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Виробничо-торгова кондитерська 
фiрма "Ласощi", 00382102Івано-
Франківська , Iвано-Франкiвськ, 
76010, Iвано-Франкiвськ, Ленкав-
ського 12а 0342241214 ,

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

28.04.2018

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

lasoschi.if.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс 
IНК», 13659226

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

Чергові 27.04.2017, кворум 99.96%

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 27768 29312
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9121 6817
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6636 7031
Сумарна дебіторська заборгованість 629 1090
Грошові кошти та їх еквіваленти 5182 4860
Власний капітал 2055 4461
Статутний капітал 1711 1711
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 344 2750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 25713 24851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.47688 2.43201

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

-1.47688 2.43201

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1629105 1629105
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «бОГОРОД-
чанська РайсIльГОсП-
хIмIя», 05489017 Івано-Франківська, 
Богородчанський, 77701, Богородчани, 
Шевченка, буд. 112 (0342)71-40-76,

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

28.04.2018

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

05489017.smida.gov.ua

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

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «кОсIвська 
сIльГОсПтехнIка», 
03743753Івано-Франківська , Косiвський, 
78607, с. Смодна, д/в (03478)2-20-23,

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

27.04.2017

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

03743753@emitent.net.ua

Річна інформація  
за 2017 рік

ПРиватнОГО  
акцIОнеРнОГО тОваРиства 

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Рогатинавто», 03117079Івано-
Франківська , Рогатинський, 77000, 
м. Рогатин, Галицька,108  
(03435) 2-11-98,

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

18.04.2018

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

03117079.infosite.com.ua

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

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

укРаЇнськО-анГлIйське 
сПIльне ПIДПРиЄмствО 
у ФОРмI тОваРиства 
З ОбмеЖенОю 
вIДПОвIДальнIстю 
«Галка лтД.», 22331884 Львівська, 
д/в, 79019, м. Львiв, Заповiтна, 1 
(032) 2409105,

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

18.04.2018

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

http://www.galca.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Річна інформація  
за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО тОваРиства 
«ДРОГОбицьке автОтРансПОРтне 

ПIДПРиЄмствО 24655»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Дрогобицьке автотранспортне 
пiдприємство 24655», 03117659Львівська, 
Дрогобицький, 82100, Дрогобич, Пилипа 
Орлика 22 (03244) 22095,

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

30.04.2018

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

westukrtrans.com

Річна інформація  
за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО тОваРиства 
акцIОнеРнОЇ стРахОвОЇ кОмПанIЇ 

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

Приватне акцiонерне товариство 
Акцiонерна страхова компанiя 
«Скарбниця», 13809430Львівська , д/в, 
79005, м. Львiв, Саксаганського, 5 
(032) 2403211,

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

28.04.2018

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

http://skarbnytsia.ua/

Річна інформація за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО 
тОваРиства  

«Зелене ГОсПОДаРствО»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Зелене господарство», 05479378 
Івано-Франківська , 76011, м. Iвано-
Франкiвськ, Є.Коновальця 411а 
(0342) 759172, 759172,

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

28.04.2018

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

05479378. infosite.com.ua

Річна інформація за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО 
тОваРиства  

«IванО-ФРанкIвськтОРФ»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцонерне товариство 
«Iвано-Франкiвськторф», 05489158 
Івано-Франківська , д/в, 76000, м. Iвано-
Франкiвськ, Богдана Хмельницького 59 
(0342) 500582,

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

30.04.2018

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

05489158. infosite.com.ua

Річна інформація за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО 
тОваРиства 

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

Приватне акцiонерне товриство «Долина-
нафтомашремонт», 13643857Івано-
Франківська , Долинський р-н, 77504, 
м. Долина, проспект Незалежностi , 20 
((03477)) 28675,

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

30.04.2018

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

13643857. infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «буДІвельнІ 
матеРІали», 05495880, Івано-
Франківська , 780001, Івано-Франківськ, 
Гетьмана Мазепи, буд. 164 (0342) 502855,

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

24.04.2018

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

05495880.infosite.com.ua

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

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

ПРиватне акцIО неРне 
тОваРиствО «тОРГI-
вельнО-вистав кОвий 
центР «матРиця», 
32594523, вулиця Костянтинiвська, 
будинок 71, м.Київ, 04080, Україна, 
(044)587-60-93

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

02.05.2018 р.

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

matritsa.biz.ua

РІчна ІнФОРмацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «валекс», 
31408300, Костянтинiвська, буд.73, 
м.Київ, 04080, Україна, 0445865312

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

02.05.2018 р.

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

http://31408300.smida.gov.ua/
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ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО 
«аГРОнаФтОГаЗтехсеРвІс» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 
«Агронафтогазтехсервіс». 2. Код за ЄДРПОУ- 00904285. 3. Місцезнахо-
дження -78260, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Гвіздець, 
вул. І.Франка 4. Міжміський код, телефон та факс - (03433) 2-19-03. 
5. Електронна поштова адреса — Oleksandr.Lasiichuk@cadoganpetroleum.
com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис- тову-
ється емітентом для розкриття інформації — http:// http://angts.biz/ 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів — Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента. 

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

рів від 26.04.2018р. (протокол № 1-2018): Призначено. Посада – Член На-
глядової ради Білий Андрій Валентинович, паспорт серії КН 922582 Ле-
нінським РВПМУУМВС України в Полтавській обл. 16.07.1999р. Займав 
посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 
3 рокiв. Строк, на який призначено – до наступних річних зборів Товари-
ства. Частка в статутному капіталі 0.000035%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Іванисенко Тарас Андрі-
йович, паспорт серії СО 138713 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України 
у м. Києві 15.06.1999р. Строк, на який призначено – до наступних річних 
зборів Товариства. Займав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Агро-
нафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в статутному капіталі 
0.000035%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Липчук Ігор Михайлович, 
Серії СЕ 145803 виданий Івано-Франківським МВ УМВС України у Івано-
Франківській області 22.06.2002р. Займав посаду члена Наглядової Ради 
ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Строк, на який призначе-
но – до наступних річних зборів Товариства. Частка в статутному капіталі 
0.000175%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Добрель Дмитро Івано-
вич, паспорт Серії СС №042232, виданий Коломийським РВ УМВС Украї-
ни у Івано-Франківській області 25.04.1996р. Строк, на який призначено – 
до наступних річних зборів Товариства. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: завідувач складу. Частка в статутному капіталі 
0.034490%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Ласійчук Олександр Пе-
трович, паспорт серії СЕ 090843 виданий Івано-Франківським МВ УМВС 
України у Івано-Франківській області 12.09.2001р. Строк, на який призна-
чено – до наступних річних зборів Товариства. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: юрист, керівник напрямку. Частка в статутному ка-
піталі 0.000175%. 

Припинено повноваження. Посада – Голова Наглядової ради Білий 
Андрій Валентинович, паспорт серії КН 922582 Ленінським РВПМУУМВС 
України в Полтавській обл. 16.07.1999р. Займав посаду Голови Наглядо-
вої Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 3 рокiв. Частка в статут-
ному капіталі 0.000035%. 

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Іванисен-
ко Тарас Андрійович, паспорт серії СО 138713 виданий Залізничним РУ 
ГУ МВС України у м. Києві 15.06.1999р. Займав посаду члена Наглядової 
Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в статутному 
капіталі 0.000035%. 

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Липчук 
Ігор Михайлович, Серії СЕ 145803 виданий Івано-Франківським МВ УМВС 
України у Івано-Франківській області 22.06.2002р. Займав посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в 
статутному капіталі 0.000175%. 

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Добрель 
Дмитро Іванович, паспорт Серії СС №042232, виданий Коломийським РВ 
УМВС України у Івано-Франківській області 25.04.1996р. Строк, на який 
призначено – до наступних річних зборів Товариства. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: завідувач складу. Частка в статутному капі-
талі 0.034490%.

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Ласійчук 
Олександр Петрович, паспорт серії СЕ 090843 виданий Івано-
Франківським МВ УМВС України у Івано-Франківській області 12.09.2001р. 
Строк, на який призначено – до наступних річних зборів Товариства. Пе-
релік попередніх посад за останні п'ять років: юрист, керівник напрямку. 
Частка в статутному капіталі 0.000175%.

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

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

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

Генеральний директор (підпис) Левицький А.І. 26.04.2018р.

РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«миРОнIвське», 00385891, 
СОБОРНОСТI, буд.138 Р, Миронiвка, 
Миронiвський, Київська область, 
08800, Україна, (04574) 33-2-43

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

02.05.2018 р.

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

http://00385891.smida.gov.ua/

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

Приватне підприємство «ІНФОРМАУ-
ДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 83,778% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лі-
чильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та 
затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління Това-
риства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результа-
тами діяльності Товариства у 2016 році, рийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік. 6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 
підсумками 2016 року. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 9. Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства. 10. Про 
затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 11. Про 
списання непридатних до використання основних засобів. 12. Про затвер-
дження поточних договорів та договорів за 2016 рік та вирішення поточних 
питань.
Результати розгляду питань порядку денного: обрано Лічильну комісію, голову 
і секретаря зборів; затверджено Звіт Правління Товариства за 2016 рік; затвер-
джено Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік; затверджено Звіт Ревізій-
ної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році; за-
тверджено річний звіт та балансу Товариства за 2016 рік; прийнято рішення 
про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства; 
прийнято рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, тру-
дових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради 
Товариства; прий нято рішення про затвердження основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік; прийнято рішення про списання непридатних до 
використання основних засобів; прийнято рішення про затвердження поточ-
них договорів та договорів за 2016 рік та вирішення поточних питань.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались. 

Річна інформація  
за 2017 рік

ПРиватнОГО акцIОнеРнОГО 
тОваРиства 

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

Приватне акцонерне товариство 
"Агронафтогазтехсервіс", 00904285Івано-
Франківська , Коломийський, 78260, 
с. Гвiздець, Iвана Франка (03433) 61253,

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

28.04.2018

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

angts.biz
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРАРНИЙ ФОНД", 38926880м. Київ , 
01001, Київ, Б. Грiнченка, буд. 1 
тел. (044) 277-27-00

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

02.05.2018

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

http://agrofond.gov.ua/

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

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА» , 30373906 

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

Загальнi збори акцiонерiв не проводилися, 
оскiльки, вiдповiдно до пiдп.1 п.36 Статуту 
ПАТ "Аграрний фонд", на перiод коли єдиним 
засновником та акцiонером товариства є 
держава, повноваження загальних зборiв 
здiйснюються Мiнагрополiтики без скликання 
загальних зборiв.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахо-
ваних дивіден-
дів, грн.

71097285.26 0 24356461.20 0

Нарахувані ди-
віденди на 
одну акцію, 
грн.

1421.95 0 487.12

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 24356461.20 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис На пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

28.02.2018 №139 «Про затвердження базового нормативу 
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на ви-
плату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2017 роцi господарських товариств, у статут-
ному капiталi яких є корпоративнi права держави» виплатi 
пiдлягають дивiденди в сумi 71097285,26грн. Господарськi 
товариства, у статутному капiталi яких є корпоративнi 
права держави, сплачують до Державного бюджету Укра-
їни дивiденди у строк не пiзнiше 1 липня року, що настає 
за звiтним, нарахованi пропорцiйно розмiру державної 
частки (акцiй, паїв) у їх статутних капiталах. 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 6999158 5951639
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6504 7431
Довгострокові фінансові інвестиції 210100 190119
Запаси 2492368 2682626
Сумарна дебіторська заборгованість 1472076 450041
Грошові кошти та їх еквіваленти 841723 859073
Власний капітал 5533185 5462745
Статутний капітал 5000000 5000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 485480 417476
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2123 2128
Поточні зобов'язання і забезпечення 1463850 486766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1895.92 974.22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

1895.92 974.22

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 50000 50000
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

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «аГРаРний ФОнД»

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, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПублIчне 
акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«ПIДПРиЄмствО 
теПлОвих меРеЖ», 
03352449 Сумська обл. , 
Ковпакiвський р-н, 40022, м. Суми, 
вул. 2-га Залiзнична, буд.10 
(050)327-44-27, (0542) 27-30-30

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

28.04.2018

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

www.ptm.emitents.org

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

Приватне пiдприємство Аудитор-
ська фiрма «ПрофАудитЕксперт», 
31651407

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

Загальні збори акціонерів не 
скликались.

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 10677 10677
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1522 1522
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 190 190
Сумарна дебіторська заборгованість 7421 7472
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 11
Власний капітал 7414 7414
Статутний капітал 1255.0 1255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1123 1123
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4396 4396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.6456 -0,199

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

-0,6456 -0,199

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 125472 125472
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0 

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

0 0
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РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифіка-
ційний код юридичної особи, місцезнаходжен-
ня, міжміський код і телефон емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ № 1», 
04012276, вул.
Будiндустрiї, 5, м. Київ, 
Голосiївський р-н, 01013, 
Україна, 044 285-35-11

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

02.05.2018 р.

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

http://04012276.smida.gov.
ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«Юрхолдiнг- Аудит», 
32736376

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів: 65,400427% до загальної 
кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Това-
риства.
2. Про обрання, голови та секретаря зборів Товариства, та затвердження 
регламенту зборів.
3. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямів діяльності на 
2017 рік.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від 
імені Товариства на підписання даних договорів.
Результати розгляду питань порядку денного: 
обрано членів лічильної комісії, голову та секретаря зборів; затверджено 
звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік; затверджено звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік; затверджено звіт Ревізійної комісії за 2016 рік; затвердже-
но річний звіт Товариства за 2016 рік; прийнято рішення про розподіл 
прибутку Товариства за 2016 рік; прийнято рішення про припинення по-
вноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства; прийнято

рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на 
підписання даних договорів.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за простими 
акціями

за приві-
лейовани-
ми акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

1445994,51 0 1106521,62 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0,025 0 0,019 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

32158,74 0 825445,44 0

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивіден-
дів

07.07.2017 01.01.1900 04.07.2016 01.01.1900

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів через 
депозитарну систему 
із зазначенням сум 
(грн) перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) 
перерахування/ 
відправлення 
дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із 
зазначенням сум 
(грн) перерахованих/ 
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату
01.08.2016 825445,44
01.08.2017 32158,74
Опис Вказанi суми виплачених дивiдендiв у попередньому 

роцi виплачувались за 2016 рiк та попереднi перiоди. 
За звiтний перiод рiшення про виплату принято 
20.06.2017 р., дата складання перелiку - 07.07.2017 р.. 
На виплату дивiдендiв направлено прибуток товари-
ства за 2016 рiк у сумi 1500000,00 грн. Сума 
дивiдендiв на 1 акцiю - 0,0254 грн.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «ЗавОД ЗалIЗОбетОнних кОнстРукцIй № 1»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акцонерне товариство 

"Iвано-Франкiвськторф"
2. Код за ЄДРПОУ 05489158
3. Місцезнаходження 76000, м. Iвано-Франкiвськ, Богдана 

Хмельницького 59
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342500582 0342500582

5. Електронна поштова адреса z.herula.torf@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.peat.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-
Франківськторф» вiд 26.04.2018року (Протокол загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Івано-Франківськторф» вiд 26.04.2018року):

Звільнено з посади та переобрано наступний період Ревізора - Дми-
трик Iванну Василiвну (паспорт СС 865490 виданий 23.12.1999 Тисмениць-
ким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі – 
0.70922%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-

вноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.
Звільнено з посади та переобрано наступний період Голову Наглядової 

ради - Юрцуняк Л.В. (паспорт СС 171645 виданий 31.05.2007 Тисмениць-
ким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі – 
0.70922%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядової 
ради - Яковин М.В. (паспорт СС 071297 виданий 17.09.1996 Тисмениць-
ким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіталі – 
0.70922%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядової 
ради - Кулаков Ю.В. (паспорт СС 445745 виданий 23.01.1998 Івано-
Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 0.70922%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

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

Генеральний директор  Дмитрiв Василь Васильович 30.04.2018

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО «IванО-ФРанкIвськтОРФ»
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РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПублІчне акцІОнеРне 
тОваРиствО «киЇв-
ський ЗавОД кОму-
нальнОГО маШинОбу-
Дування «кОммаШ», 
14315428, вул. Васильківська, 28, 
м. Київ, 03022, Україна, 0442575140

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

02.05.2018 р.

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

http://kommash-zavod.com.ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Мiла – аудит», 23504528

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - позачергові. Дата 
проведення: 9.12.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання складу 
лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акці-
онерів. 3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на за-
гальних зборах акціонерів. 4. Затвердження рішення щодо зміни типу 
акціонерного товариства з публічного на приватне (зміну найменування това-
риства). 5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладен-
ня його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та 
реєстрацію нової редакції статуту. 6. Внесення та затвердження змін до Вну-
трішніх положень товариства, пов’язаних з необхідністю приведення їх у від-
повідність до вимог законодавства. 7. Про прийняття рішення щодо надання 
згоди на вчинення значних правочинів та визначення особи, уповноваженої 
на вчинення (підписання) значних правочинів. Особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань порядку денного: не подавались. Особа, що ініціювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. Результати 
розгляду питань порядку денного: обрано лічильну комісію зборів, голову та 
секретаря зборів; затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування на загальних зборах акціонерів; прийнято рішення про зміну 
типу товариства з публічного на приватне та зміну найменування товариства; 
прийнято рішення про затвердження змін до Статуту товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції; визначена особа, уповноважена на підписан-
ня та реєстрацію нової редакції статуту; прийнято рішення про внесення та 
затвердження змін до Внутрішніх положень товариства, пов’язаних з необхід-
ністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства; прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний 
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIОнеРне 

тОваРиствО 
"наФтОвик"

2. Код за ЄДРПОУ 00145052
3. Місцезнаходження 78400, мiсто Надвiрна, Рамiшвiлi, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 03422600 03422600
5. Електронна поштова адреса P6346@ifrank.oschadnybank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00145052.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПАТ «Нафтовик» вiд 
19.04.2018року (Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Нафтовик» 
вiд 19.04.2018року):

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядо-
вої ради - Ерстенюк УлянуВасилiвну (паспорт СС 282961виданий 
05.04.1997 Надвірнянським РВ УМВС в Івано-Франківській області, част-
ка у статутному капіталі – 0.06 %) Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінчен-
ням терміну дії повноважень. Посадову особу обрано на один рік.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Голову Наглядо-
вої ради - Сухоребського Ярослава Олеговича (паспорт СС 157114 вида-
ний 31.05.2007 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській облас-
ті, частка у статутному капіталі – 70.11%) Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з 
закінченням терміну дії повноважень. Посадову особу обрано на один рік.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядо-
вої ради - Сопилюк І.І. (паспорт СС 469001 виданий 17.09.1996 Надвір-
нянським РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному ка-
піталі – 0.06%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Посадову особу обрано на один рік.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядо-
вої ради - Свідрак П.М. (паспорт СС 050214 виданий 23.01.1998 Надвір-
нянським РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному ка-
піталі – 0.06%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Посадову особу обрано на один рік.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Наглядо-
вої ради - Сопелюк С.В. (паспорт СС 388343 виданий 23.01.1998 Надвір-
нянським РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному ка-
піталі – 0.0%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії по-
вноважень. Посадову особу обрано на один рік.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування 
посади

 Голова 
правлiння

Ерстенюк Василь Васильович 
30.04.2018

РІчна ІнФОРмацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРиватне 
 акцІОнеРне тОваРиствО «ЗакаРПаття-автО», 
05495458, вул. О. Блистіва,20, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, 
Украї на, 0312 660845 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua 

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТзОВ «ІФ-аудит», 31790207 

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 04.04.2017 року. Кворум зборів: 99,95% до загальної кількості 
голосів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акці-
онерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Това-
риства. 7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової 
звітності Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначення поряд-
ку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Това-
риством протягом року. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової 
редакції Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на під-
писання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з держав-
ної реєстрації Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду 
Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 14. Обрання 
членів Наглядової Ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових дого-
ворів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціоне-
рів не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денно-
го № 1-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у Зборах та мають право голосу, з питання № 14 
до складу Наглядової Ради обрано Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В..

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

Генеральний директор  сиволожський Д.в.
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ПОвІДОмлення 
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватне акцІОнеРне тОва-

РиствО «РОменський ЗавОД «тРактОРОЗаПчастина»
2. код за ЄДРПОу: 00235890
3. місцезнаходження: 42000,сумська область, м.Ромни, вул.Геть-

мана мазепи,2в
4. міжміський код, телефон та факс: 05448 22774
5. електронна поштова адреса: rzt@sm.ukrtel.net 
6. адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.rzt.com.ua
7. вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення 

Згідно Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Ялпа-
чик Вадима Федоровича, у зв’язку із необхідністю обрання нового 
складу Наглядової ради. Особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Акціями товариства володіє в кількості 52260159 шт. 
(13 065 039,75 грн., 97,911046%). Перебував на даній посаді 17 років. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Протоколу № 1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Ряби 
Валентини Леонідівни, у зв’язку із необхідністю обрання нового складу 
Наглядової ради. Особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла. Акціями товариства володіє в кількості 18 шт. (4,50 грн., 0,000033%). 
Перебувала на даній посаді 15 років. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Згідно Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018  р. припинено повноваження члена Наглядової ради Марк-
графа Олега Андрійовича, у зв’язку із необхідністю обрання нового 
складу Наглядової ради. Особа згоди на розкриття паспортних даних 

не надала. Акціями товариства не володіє. Перебував на даній посаді 
3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Згідно Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018 р., та протоколу наглядової ради №1 від 27.04.2018 р. при-
значено на посаду голови наглядової ради Ялпачик Вадима Федорови-
ча. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями то-
вариства володіє в кількості 52260159 шт. (13 065039,75 грн., 
97,911046%) . Призначено на термін три роки, інші посади, які обійма-
ла ця особа за останні 5 років - комерційний директор ТОВ «Руслан- 
Комплект». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Згідно Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р., та протоколу наглядової ради №1 від 27.04.2018 р., при-
значено на посаду члена наглядової ради, секретаря Рябу Валентину 
Леонідівну. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Ак-
ціями товариства володіє в кількості 18 шт. (4,50 грн., 0,000033%) . 
Призначено на термін три роки, інші посади, які обіймала ця особа за 
останні 5 років - інженер будівельник ПрАТ «РЗТ». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Протоколу №1 річних загальних зборів акціонерів від 
27.04.2018р. призначено на посаду члена наглядової ради Герасимен-
ко Сергія Миколайовича. Особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Акціями товариства володіє в кількості 2 шт. (0,50 грн., 
0,000003%) Призначено на термін три роки, інші посади, які обіймала 
ця особа за останні 5 років – начальник відділу збуту ТОВ «Руслан- 
Комплект». 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 відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Директор  ___________   Дудка с.в. 
  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  м.П.    27.04.2018 року
     (дата)

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО  
«РОменський ЗавОД «тРактОРОЗаПчастина»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIОнеРне 

тОваРиствО 
"наФтОвик"

2. Код за ЄДРПОУ 00145052
3. Місцезнаходження 78400, мiсто Надвiрна, Рамiшвiлi, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 03422600 03422600
5. Електронна поштова адреса P6346@ifrank.oschadnybank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

00145052.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

На загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Нафтовик» вiд 19.04.2018р. (протокол № 1/2018), було прийняте рiшення 
щодо питання Порядку денного:

9.Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства з 
Публiчного акцiонерного товариства «Нафтовик» на Приватне акцiонерне 
товариство «Нафтовик» та надання повноважень щодо переоформлення 
документiв товариства у зв’язку з змiною типу (найменування) Товари-
ства.

Згiдно запропонованого Проекту, було прийнято рiшення :
«На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товаритсва» , 

змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства «Нафтовик» на Приватне акцiонерне товариство «Нафтовик». 
Уповноважити Голову Правлiння пiдписати вiд iменi акцiонерiв Товари-
ства нову редакцiю Статуту Товариства, провести державну реєстрацiю 
змiн та нової редакцiї статуту Товариства.»

Рiшення було прийнято 100 процентами голосiв присутнiх на зборах
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юри-

дичну особу, що мiстяться в ЄДР - 26.04.2018
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

правлiння
Ерстенюк Василь Васильович 

30.04.2018

ПублІчне  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«електРО»
ЄДРПОУ 00132486

м. Львів, вул. Ковельська, 109а
Тел/факс 032 294-33-09

Електронна адреса - electro_nady@ukr.net

вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична сукупна 
вартість 

правочинів 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 27.04.2018 750000.00 58918.00 7,86
2 27.04.2018 60000,00 58918.00 8,00

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв згiдно ст.70 Закону 
про акцiонернi товариства прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв. Схвалені такі значні правочини, які 
можуть вчинятися Товариством до 26.04.2019 року. Надати Генерально-
му директору Товариства до 26.04.2019 року повноваження з правом пе-
редоручення вчиняти (підписувати) правочини щодо виконання Товари-
ством робіт (послуг), відчуження та придбання майна на суму (граничну 
сукупну вартість правочинів) визначену загальними зборами акціонерів 
Товариства.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента Публічне акцонерне товариство 
"Галицька сільгосптехніка"

2. Код за ЄДРПОУ 03743635
3. Місцезнаходження 77160, Iвано-Франкiвська обл, 

Галицький район, с. Залуква,  
вул. Галицька 38

4. Міжміський код, телефон та факс (03422) 30-736
5. Електронна поштова адреса z.herula.torf@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

Д/В

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів ПАТ «Галицька сільгосп-
техніка» вiд 25.04.2018року:

Звільнено з посади та переобрано наступний період Голову прав-
ління - Мацькевича І.В. (паспорт СС 184009 виданий 23.12.1999 Га-
лицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 8.39%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну 
дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Прав-
ління - Мазурик Л.А. (паспорт СС 211285 виданий 10.12.1996 Галиць-
ким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіта-
лі – 8.45%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена Прав-
ління - Накончний В.М (паспорт СС 810798 виданий 15.03.2009 Га-
лицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 0. %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Голова ревізій-
ної комісії - Стефунько Е.В. (паспорт СС 211303 виданий 12.12.1996 
Галицьким МВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 7.68 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну 
дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена ревізій-
ної комісії - Крупа М.М.. (паспорт СС 984295 виданий 16.01.2001 Га-
лицьким МВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 

капіталі – 0 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Члена ревізій-
ної комісії - Семелюк Н.Р.. (паспорт СС 744930 виданий 02.04.1999 Га-
лицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 0 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Голова Нагля-
дової ради Наконечний Б.М.. (паспорт СС 663304 виданий 21.11.1998 
Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 8,16 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну 
дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Член Нагля-
дової ради Буймістрюк Р.А. (паспорт КР 065355 виданий 11.04.1996 
Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутно-
му капіталі – 8,16 %) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінчен-
ням терміну дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три 
роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Член Наглядо-
вої ради Галько В.Р. (паспорт СС 915017 виданий 19.07.2000 Галиць-
ким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному капіта-
лі – 0,11 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну дії 
повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Член Нагля-
дової ради Кутинський В.П. (паспорт СЕ222648 виданий 29.01.2003 
Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутно-
му капіталі – 0,11 %) Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінчен-
ням терміну дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три 
роки.

Звільнено з посади та переобрано наступний період Член Наглядо-
вої ради Мельник О.Л.. (паспорт СС 336322 виданий 09.04.1998 Ка-
луським РВ УМВС в Івано-Франківській області, частка у статутному 
капіталі – 0,11 %) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Звільнено в звязку з закінченням терміну 
дії повноважень. Посадову особу обрано на наступні три роки.

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

Голова правління  мацькевич І.в.  30.04.2018

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«Галицька сІльГОсПтехнІка»

Особлива інформація ПРат «киЇвський ЗавОД 
електРОтРансПОРту» (код ЄДРПОУ 33547233), адреса: 
03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2; тел. (044) 5213606. E-mail: 
kzavod@meta.ua, ВЕБ-сторінка емітента: kzet.zzz.com.ua .відомості про 
зміну посадових осіб.

Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київський завод 
електротранспорту» від 27.04.2018р:

-припинено повноваження з 27.04.2018 р.:
Голова наглядової ради акціонерного товариства Мороз Леонід Іва-

нович , не має частки в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), займав 
посаду з 28.04.2017р. Посадова особа не має судимостей за корисливi 
або посадовi злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

член наглядової ради акціонерного товариства Ричек Валерій Васи-
льович, не має частки в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), займав 
посаду з 28.04.2017р. Посадова особа не має судимостей за корисливi 
або посадовi злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано з 27.04.2018 р. на 1-річний строк:
Голова наглядової ради акціонерного товариства Мороз Леонід Іва-

нович , не має частки в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), є пред-
ставником акціонера. Попередні посади: ПрАТ «Київський завод електро-
транспорту» - Голова Наглядової ради, ПАТ СК «Країна» - заступник 
Голови правління з фінансових та економічних питань. Посадова особа не 
має судимостей за корисливi або посадовi злочини та не дала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

член наглядової ради акціонерного товариства Ричек Валерій Васи-
льович, не має частки в статутному капіталі емiтента (0%, 0 акцій), є неза-
лежним директором. Попередні посади: ПрАТ «Київський завод електро-
транспорту» - член Наглядової ради, ТОВ «Бог дан-Електротранс» - Гене-

ральний директор. Посадова особа не має судимостей за корисливi або 
посадовi злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Особлива інформація Прат «київський завод електротранспорту» 
(код ЄДРПОУ 33547233), адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 
143/2; тел. (044) 5213606. E-mail: kzavod@meta.ua, ВЕБ-сторінка емітента: 
kzet.zzz.com.ua

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 27.04.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київський завод електротранспор-
ту» від 27.04.2018р.: Надати право Наглядовій Раді Товариства на попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з 
граничною вартістю їх предмету, що перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними фінансової звітності за 2017 рік на дату укладення значного правочину. 
Встановити граничну сукупну вартість правочинів в розмірі 200 000 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів 200000 тисяч грн., ринко-
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.,

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 12283 тис. грн..

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
1628,26671%.

Загальна кількість голосуючих акцій 1450000; кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1450000; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня 1450000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення 0.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПублІчне акцІОнеРне 
тОваРиствО «ПОлІсянка»
2. Код за ЄДРПОУ 02969679
3. Місцезнаходження 10029 м. Житомир пров. I Сінний, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 421070, 473514
5. Електронна поштова адреса емітента polisianka@emzvit.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.polіsіanka.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол №1 від 
27.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Полісянка» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Маковія Олега Євгені-
йовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0.00101 %. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 
28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Замість звільненої особи на посаду голови Наглядової ради нікого не 
обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на першому засіданні 
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Полісянка»;

- члена Наглядової ради Товариства Легенчука Олега Iвановича. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 24.18293 %. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Гжибовського Костянтина Володи-
мировича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
0.00203 %. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. На посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Нестеровського Валерія Євгено-
вича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 72.59038 %. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На 
посаді члена Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Денисевича Юрія Анатолійовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00101 %. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 28.04.2017 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена На-
глядової ради нікого не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількіс-
ний склад Наглядової ради Товариства зменшено до 4 осіб.

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням за-

гальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) 
Легенчук Олег Iванович обраний членом Наглядової ради Приватного акціо-
нерного товариства «Полісянка» з дати державної реєстрації Статуту Приват-
ного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 24.18293 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обій-
мала ця особа протягом останніх 5 років: директор. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) 
Гжибовський Костянтин Володимирович обраний членом Наглядової ради 
Приватного акціонерного товариства «Полісянка» з дати державної реєстрації 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 
року. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00203 %. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник директора з 
господарських питань. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) 
Нестеровський Валерій Євгенович обраний членом Наглядової ради Приват-
ного акціонерного товариства «Полісянка» з дати державної реєстрації Стату-
ту Приватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 72.59038 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: генеральний директор. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова 
особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) 
Дідовська Юлія Миколаївна обрана членом Наглядової ради Приватного акці-
онерного товариства «Полісянка» з дати державної реєстрації Статуту При-
ватного акціонерного товариства «Полісянка» та до 27 квітня 2021 року. Воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00203 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: секретар, менеджер з маркетин-
гу. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. По-
садова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представни-
ком групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

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  Писаренко Валентина Володимирівна 
27.04.2018 року

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«ШеПетІвський ДеРевООбРОбний кОмбІнат»

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 31 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 30400, 

хмельницька область, місто Шепетівка, вул. ватутіна, буд.61 (примі-
щення адмінбудівлі, кабінет директора)

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 09:00 до 09:50 
за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру при собі необхідно 
мати документ, що посвідчує особу акціонера, а для уповноважених осіб 
акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства та доку-
мент, що посвідчує особу. Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 24:00 год. 24 травня 2018 року.

ПРОект ПОРяДку ДеннОГО :
1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання робочих органів та за-

твердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Това-

риства за 2017 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 
рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. 
5. Звіт та висновки Ревізора про роботу Товариства за 2017 рік. Затвердження 
звіту ревізора. 6. Обрання Наглядової ради. 7. Обрання Ревізора Товариства. 
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.Затвердження звіту 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік. 9. Про затвердження Статуту Товариства у Новій редакції. (приведен-
ня у відповідність до змін у Законі України «Про акціонерні товариства»)

Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайо-
митися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні: з по-
неділка по п'ятницю, у робочі години з 9:30 до 17:00 за адресою Товариства: 
Хмельницька область, місто Шепетівка, вул. Ватутіна, буд.61, (приміщення ад-

мінбудівлі ПрАТ «Шепетівський ДОК»). Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення – Пахолков І.М. Довідки за телефоном:+380384040472.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Шепе-
тівський ДОК»: http://shepdok.biz.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній 

2016 
Звітний 

2017 
Усього активів 6046,3 6725,9
Основні засоби 1510,3 1274,0
Довгострокові фінансові інвестиції 5,3 5,3
Запаси 1053,5 1018,2
Сумарна дебіторська заборгованість 508,7 1405,6
Грошові кошти та їхні еквіваленти 54,8 20,2
Нерозподілений прибуток (збиток) -4331,1 -7775,4
Власний капітал 678,0 678,0
Статутний капітал 3206,5 3206,5
Довгострокові зобов’язання 2,8 2,8
Поточні зобов’язання 6490,1 10614,0
Чистий прибуток (збиток) -25,5 -769,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 193712 193712
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 3 3
Цінні папери власних випусків протягом року не викупались

Станом на дату складання переліку осіб, яким надається повідомлен-ня 
про проведення загальних зборів, - 30.04.2018р. - загальна кількість акцій по 
реєстру, складеному Національним Депозитарієм України становить 193 712 
штук в тому числі голосуючих 193 712 штук. Тип акцій – іменні прості. Дирек-
тор ПрАТ «Шепетівський ДОК» Пахолков І.М.
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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 «ХАРКIВ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-21-10
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не на-

дана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала 
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не 
обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них), яка займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«хаРкIв-автО»

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 
«сучасне 
буДIвництвО»

2. Код за ЄДРПОУ 32448920
3. Місцезнаходження 03150, мiсто Київ, вул. 

Червоноармiйська, буд. 64
4. Міжміський код, телефон та факс +380 (44) 201-63-91 +380 (44) 

201-63-92
5. Електронна поштова адреса chernenko@tekt.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://32448920.smida.gov.ua

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

II. текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Гриб Роман Вадимович, припи-

нено повноваження 30.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 30.04.2018) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 28.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Рудий Євген Анатолiйович, припи-
нено повноваження 30.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 30.04.2018) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 28.04.2017 року.

Посадова особа Голова Наглядової ради Гриб Роман Вадимович обрано 
на посаду 30.04.2018 рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №1 вiд 
30.04.2018) з числа обраних загальними зборами акціонерів членiв Наглядо-
вої ради термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є 
представником акцiонера ПВIФ «ПУЛ» (ЄДРІСІ 233107), в iнтересах якого дiє 
ТОВ КУА «ТЕКТ» (код за ЄДРПОУ 20393384), що володiє часткою в статутно-
му капiталi 52,9655 %. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Перший 
заступник Генерального Директора Державного пiдприємства «Генеральна 

дирекцiя з обслуговування iноземних представництв»; Начальник Управлiння 
з питань корпоративних вiдносин департаменту договiрного менеджменту тен-
дерних поставок та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України; 
директор в ТОВ «ВОСКРЕСЕНСЬКА-ТЕРРА».

Посадова особа Член Наглядової ради Дейнега Оксана Сергiївна обрано 
на посаду 30.04.2018 загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
30.04.2018) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Поса-
дова особа є представником акцiонера ПВIФ «ПУЛ» (ЄДРІСІ 233107), в 
iнтересах якого дiє ТОВ КУА «ТЕКТ» (код за ЄДРПОУ 20393384), що володiє 
часткою в статутному капiталi 52,9655 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
директор ТОВ КУА «ТЕКТ».

Посадова особа Ревiзор Федоренко Олена Володимирiвна припинено по-
вноваження 30.04.2018 загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
30.04.2018) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 року.

Посадова особа Ревiзор Суханова Веронiка Володимирiвна обрано на по-
саду 30.04.2018 загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 30.04.2018) 
термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: начальник фiнансового вiддiлу в ТОВ КУА «ТЕКТ».

Посадова особа Член Наглядової ради Дейнега Оксана Сергiївна, припи-
нено повноваження 30.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 30.04.2018) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 28.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Суханов Богдан Андрiйович обра-
но на посаду 30.04.2018 загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
30.04.2018) термiном на 1 рiк. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Поса-
дова особа є представником акцiонера ЗПНВIФ «TEKT Private Equity Fund I» 
(ЄДРІСІ 233935), в iнтересах якого дiє ТОВ КУА «ТЕКТ» (код за ЄДРПОУ 
20393384), що володiє часткою в статутному капiталi 10,0362 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймав посади: економiст з фiнансової роботи в ТОВ «Тект-Капiтал».

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 Черненко Юлiя Сергiївна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2018
(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 «ЧЕРНIГIВ-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 14235422
3. Місцезнаходження 14007, м. Чернiгiв, пр. Миру, 231
4. Міжміський код, телефон та факс 0462253363 0462253210
5. Електронна поштова адреса y.salafetnyk@cn-avto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://chernigiv-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не 
надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка за-
ймала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої при-
пинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято єдиним акцiонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення єдиного акцiонера Товариства (Рiшення №1 вiд 
26.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна 
Дмитрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних), яка займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: 3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження 
якої припинено.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«чеРнIГIв-автО»

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 «ХАРКIВ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 03120457
3. Місцезнаходження 62416, Харкiвська область, 

Харкiвський район, смт. Пiсочин, 
вулиця Надiї, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (057) 376-21-10 (057) 376-21-10
5. Електронна поштова адреса office@avto.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

II. текст повідомлення
1) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими 
установами, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 
40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 
правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 55,652174 %; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

2) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з 
фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за 
зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в 
заставу (iпотеку), гранична сукупна вартiсть якого не перевищує 
200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть 

правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 278,260869 %; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

3) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. Вiдомостi 
щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання 
фiнансової допомоги, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 
100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначе-
них Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 
100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 139,130434 %; загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.

4) Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 26.04.2018р. 
Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: додатковi угоди до 
iпотечного договору, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 
196 567 грн. (сто дев’яносто шiсть мiльйонiв п’ятсот шiстдесят сiм гривень 
00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гра-
нична сукупна вартiсть правочинiв: 196 567 тис. грн; вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 71875 тис. грн; 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
273,48452 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 4 998 834 ; кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 4 998 834 ; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення: 0.

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

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

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«хаРкIв-автО»
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Пат «ДавентО-укРаЇна». 
код за ЄДРПОу 37954866. 

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

1. Місцезнаходження 01103, м.Київ,  
Залiзничне шосе, будинок 57

2. Міжміський код, телефон та факс (044)206-70-95 354-30-93
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет http://davento.org

текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про припинення повноважень члена Наглядової ради Голяченко Г.С. прий-
нято 27.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), 
протокол за № 7.Паспортнi вiдомостi: ВМ 844591 виданий 28.04.2000 
Черняхiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi.Володiє ПIЦП 
0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.

Попрацювала на посадi: 1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про обрання членом Наглядової ради Голяченко Г.С. прийнято 27.04.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7.
Рiшення про обрання Голяченко Г.С. Головою Наглядової ради прийнято 
на засiдання Наглядової ради 27.04.2018 року (кворум 100%), протокол 
№ 7-2018.Паспортнi вiдомостi: ВМ 844591 виданий 28.04.2000 
Черняхiвським РВ УМВС України в Житомирськiй областi.Володiє ПIЦП 
0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.Попере-
дня посада: ТОВ «МЕГАТРАНС», Генеральний директор.Обiймала протя-
гом своєї дiяльностi посади: юрист, керiвник.Термiн призначення: 
вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень члена Наглядової ради-секретаря Архипо-
вої В.А. прийнято 27.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 
89,7993%), протокол за № 7.Паспортнi вiдомостi: СО 311650 виданий 
28.12.1999 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% 
вiд Статутного капiталу Товариства – представник акцiонера.

Попрацювала на посадi: 1 рiк
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про обрання членом Наглядової ради Архипової В.А. прийнято 27.04.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7. 
Рiшення про обрання Архипової В.А. секретарем Наглядової ради прийня-
то на засiдання Наглядової ради 27.04.2018 року (кворум 100%), протокол 
№ 7-2018.Паспортнi вiдомостi: СО 311650 виданий 28.12.1999 Ватутiнським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства – представник акцiонера.Попередня посада: ТОВ «Залiзничний 
ринок», Директор.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: iнженер, 
керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноважень члена Наглядової ради Паламарчук Т.О. прийня-
то 27.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), прото-
кол за № 7.Паспортнi вiдомостi: МЕ 325922 виданий 30.09.2003 року Обо-
лонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного 
капiталу Товариства – представник акцiонера.Попрацювала на посадi: 1 рiк

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про обрання членом Наглядової ради Паламарчук Т.О. прийнято 27.04.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7.

Паспортнi вiдомостi: МЕ 325922 виданий 30.09.2003 року Оболонським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник 
акцiонера.Попередня посада: ТОВ «Маркет-Сервiс», головний бухгалтер.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: економiст, головний бухгалтер.

Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 

припинення повноважень Члена Наглядової ради Синельник Г.Г. прийнято 
27.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол 
за № 7.Паспортнi вiдомостi: СО 295193 виданий 16.09.1999 року Ватутiнським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Това-
риства – представник акцiонера.Попрацювала на посадi: 3 роки

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання членом Наглядової ради Синельник Г.Г. прийнято 27.04.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7.

Паспортнi вiдомостi: СО 295193 виданий 16.09.1999 року Ватутiнським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник 
акцiонера.Попередня посада: ТОВ «ТЦ «Вiдпочинок», директор.Обiймала 
протягом своєї дiяльностi посади: архiварiус, керiвник.Термiн призначен-
ня: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Бурлаки В.В. прийнято 
27.04.2018 року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол 
за № 7.Паспортнi вiдомостi: СН 981338 виданий 03.12.1998 року Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу То-
вариства – представник акцiонера.Попрацювала на посадi: 3 роки

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення про 
обрання членом Наглядової ради Бурлаки В.В. прийнято 27.04.2018 року на 
чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7.Паспортнi 
вiдомостi: СН 981338 виданий 03.12.1998 року Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi.Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – 
представник акцiонера.Попередня посада: ТОВ «ФУДКОМ», начальник 
транспортного цеху.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: iнженер, 
керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Ревiзора Кураси Ю.В. прийнято 27.04.2018 
року на чергових загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7

Паспортнi вiдомостi: ЕО 312684 виданий13.05.1997 Заводським РВ 
ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представник 
акцiонера.Пропрацювала на посадi: 3 роки

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Ревiзором Кураси Ю.В. прийнято 27.04.2018 року на чергових 
загальних зборах (кворум 89,7993%), протокол за № 7.Паспортнi вiдомостi: 
ЕО 312684 13.05.1997 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй 
областi .Володiє ПIЦП 0% вiд Статутного капiталу Товариства – представ-
ник акцiонера.Попередня посада: ТОВ «Рiал Кепiтал», Директор.

Обiймала протягом своєї дiяльностi посади:бухгалтер, економiст, 
керiвник.Термiн призначення: вiдповiдно до Статуту Товариства – 3 роки.

відкрите акціонерне товариство «львівпокізол»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон: Відкрите акціонерне товариство 
по виготовленню ізоляційних та майолікових виробів «Львівпокізол», 
код ЄДРПОУ 00292735, вулиця Підголоско 4, місто Львів, 79020. (032) 
2422742.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018 року. 
3. адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00292735.pat.ua 4. найменування, код за 
ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. аудитора – фізичної особи-
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ПП «Аудиторська фірма «ІІІ тисячоліття - аудит», код ЄДРПОУ 
31215885.

5. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерне то-
вариство у 2017 році не скликало.

6. Інформація про дивіденди. У 2017 році рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалося.

II. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента.

Найменування показника Звітний Попередній
Усього активів 4234,8 4198,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 405,4 504,7
Довгострокові фінансові інвестиції 3474,3 3474,3
Запаси 52,5 53,0
Сумарна дебіторська заборгованість 112,5 148,9
Грошові кошти та їхні еквіваленти 14,0 9.6
Власний капітал 1809,2 1908,0
Статутний капітал 3808,4 3808,4
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4695,9 -4694,7

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточні зобов’язання і забезпечення 2425,6 2290,2
Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

1627500 1627500

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію -0,1168 -0,1168

Голова правління ВАТ «Львівпокізол»  Жишко Р.В.

вІДкРите акцІОнеРне тОваРиствО  
«львІвПОкІЗОл»
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських фор-
мувань, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПРиватне акцIОнеРне тОваРи-
ствО "ПеРемОГа", 00413239, 67832 
Одеська область Овiдiопольський 
район смт. великодолинське вул. 
кооперативна, 19, (04851) 3-34-97

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

28.04.2018

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

00413239.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

тОваРиствО З ОбмеЖенОю 
вІДПОвІДальнІстю "ауДитОР-
ська ФІРма "бРІк", 33865551

черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 28.04.2017
Порядок денний (перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах):
1. Обрання лiчильної комiсiї, при-
йняття рiшення про припинення її 
повноважень. Затвердження регла-
менту зборiв акцiонерiв. Затвер-
дження порядку та способу 
засвiдчення бюлетеня для голосу-
вання на зборах акцiонерiв.
2. Затвердження звiту Правлiння про 
результати фiнансово _ господар-
ської дiяльностi товариства у 2016 
роцi та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
3. Звiт наглядової Ради про результа-
ти дiяльностi товариства за 2016 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту та 
висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 
рiк. 5. Розгляд та затвердження 
рiчної фiнансової звiтностi товари-
ства за 2016 рiк. 6. Затвердження по-
рядку розподiлу прибутку/про по-
криття збитку товариства за рахунок 
власного

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

додаткового капiталу,строку та поряд-
ку виплати дивiдендiв за 2016 рiк.
всi питання по порядку денному 
розглянутi в повному обсязi. Рiшення 
затвердженi. Iнших пропозицiй до по-
рядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 31.10.2017
Порядок денний (перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах):
1. Обрання лiчильної комiсiї, прийнят-
тя рiшення про припинення її повно-
важень. Затвердження регламенту 
зборiв акцiонерiв. Затвердження по-
рядку та способу засвiдчення бюлете-
ня для голосування на зборах 
акцiонерiв.
2. Затвердження ринкової вартостi 
майна товариства, включно з цiнними 
паперами.
3. Затвердження доручення головi 
правлiння розiслати всiм акцiонерам 
та до нкцПФР повiдомлення про при-
дбання належних їм акцiй (оферти),а 
також розмiстити оферту на веб-сайтi 
товариства та у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi нкцПФР.
всi питання по порядку денному 
розглянутi в повному обсязi. Рiшення 
затвердженi. Iнших пропозицiй до по-
рядку денного не надходило.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному
 періоді

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 1014000.00  0.00  0.00  0.00

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн

 1014000.00  0.00  0.00  0.00

Дата складення 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

24.04.2017  . .  . .  . . 

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ПеРемОГа»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Орлан - Транс», код 05461378, 79024, м. Львів, вул. Пластова, 4, 
(0322) 940305. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: orlantrans-pat.webnode.com.ua/.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ПП «Аудиторська фірма 
«ІІІ Тисячоліття-Аудит»,31215885. 

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 19.04.2017р . Кворум зборів: 98,93%. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах:

1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товари-
ства.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загаль-
них зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення 

бюлетенів для голосування.
3.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
4.Звіт правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік, перспективи розвитку 
на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту.

6.Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо-

вої ради Товариства.
10.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових дого-

ворів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради Товариства.

12.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчи-
нені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ОРлан - тРанс»
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РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», 
00481198, Фрунзе, 63, м.Київ,  
область, 04080, Україна, (044) 
239-19-40

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

27.04.2018 року.

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

http://www.farmak.ua/financial_
statements_
and_information_about_the_
company

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

Приватне акціонерне товариство 
«Делойт енд Туш Юкрейніан 
Сервісез Компані», 25642478

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у 
разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2017 року. Кворум 
зборів: 90,7% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної 
комісії Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2016 
рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товари-
ства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, результатів 
діяльності Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати 
та інших форм річної звітності за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2016 рік, порядок розподілу прибутку на 2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
7.Обрання членів Наглядової  ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. 
Результати розгляду питань порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Ведучий зборів Костюк Володимир Григорович  оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. 
Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. 
Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років. 
Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Таранчук Дмитро Володи-
мирович; Головко Тетяна Станіславівна; Духота Світлана Володимирів-
на.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №1.
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. 
Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. 
Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років. 
Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Таранчук Дмитро Володи-
мирович; Головко Тетяна Станіславівна; Духота Світлана Володимирівна.
Результати голосування:
«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів.
По другому питанню порядку денного: Звіт Генерального директора 
Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями 
діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: 
Генерального директора Жебровську Філю Іванівну із звітом Генерально-
го директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та про основні 
напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
Генеральний директор Жебровська Філя Іванівна відповіла на питання 
акціонерів, подані у письмовому вигляді.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. 
Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 
року як «задовільна».
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №2.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. 
Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 
року як «задовільна».
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.
Результати голосування:
«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів.
По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства 
за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
СЛУХАЛИ: 
Члена Наглядової ради ПАТ «ФАРМАК» Олексійчук Ольгу Миколаївну із 
звітом Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Член Наглядової ради ПАТ «ФАРМАК» Олексійчук Ольга Миколаївна 
відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як 
«задовільна».».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №3.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як 
«задовільна».
Результати голосування:
«За» - 6 518 205 голосів, що складає 99,97% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «ФаРмак»
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«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 2 000 голосів, що 
складає 0,03% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 99,97% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів.
По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік, результатів діяльності Товариства за 2016 рік, 
балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 
2016 рік.
СЛУХАЛИ: 
Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформа-
цію про річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності 
Товариства за 2016 рік, дані балансу та звіту про фінансові результати за 
2016 рік, а також підсумки проведеного аудиту річної звітності.
Директор з фінансів Смародіна Вікторія Георгіївна відповіла на питання 
акціонерів, подані у письмовому вигляді.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності 
Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші 
форми річної звітності за 2016 рік.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №4.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності 
Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші 
форми річної звітності за 2016 рік.
Результати голосування:
«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів.
По п’ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2016 рік, 
затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про 
строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік, порядок розподілу 
прибутку на 2017 рік.
СЛУХАЛИ: 
Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформа-
цію про отриманий Товариством прибуток за підсумками 2016 року, 
пропозицію щодо його розподілу та виплати дивідендів за 2016 рік, а 
також плановий розподіл прибутку за підсумками 2017 року та запланова-
ний обсяг дивідендів за підсумками 2017 року.
Директор з фінансів Смародіна Вікторія Георгіївна відповіла на питання 
акціонерів, подані у письмовому вигляді.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік 
становить 677 201  тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові 
результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними 
бухгалтерського обліку в розмірі 677 201  тис. грн., розподілити таким 
чином:
1) Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 33 456 720  грн. 
00 коп.  Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 
4,60 грн. (4 гривні 60 копійок).
Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 33 456 720 грн. 00 коп. 
(тридцять три мільйона чотириста п’ятдесят шість тисяч сімсот двадцять 
грн. 00 коп.) здійснити в строк з 22 травня 2017 ро-ку по 19 жовтня 2017 
року через депозитарну систему України.
2) Залишок чистого прибутку в розмірі 643 744 280 грн. залишити в

розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і 
фінансування діяльності.
Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2017 рік: загальна сума 
40 002 600 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 
5,50 грн. (5 гривень 50 копійок.)
Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2017 рік суму 
в розмірі 40 002 600 грн. 00 коп, за умови виконання планових показників 
за 2017 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та 
направити на розвиток і фінансування:
- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 350 млн. грн.;
- направити на реалізацію другої черги проекту Тверді лікарські засоби в 
розмірі 195 млн. грн.;
- направити на реалізацію проекту по запуску виробництва біосимулярів  
інвестицій на суму 48 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію вироб-
ництв.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №5.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік 
становить 677 201  тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові 
результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними 
бухгалтерського обліку в розмірі 677 201  тис. грн., розподілити таким 
чином:
1) Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 33 456 720  грн. 
00 коп.  Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 
4,60 грн. (4 гривні 60 копійок).
Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 33 456 720 грн. 00 коп. 
(тридцять три мільйона чотириста п’ятдесят шість тисяч сімсот двадцять 
грн. 00 коп.) здійснити в строк з 22 травня 2017 року по 19 жовтня 2017 
року через депозитарну систему України.
2) Залишок чистого прибутку в розмірі 643 744 280 грн. залишити в 
розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і 
фінансування діяльності.
Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2017 рік: загальна сума 
40 002 600 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 
5,50 грн. (5 гривень 50 копійок.)
Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2017 рік суму 
в розмірі 40 002 600 грн. 00 коп, за умови виконання планових показників 
за 2017 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та 
направити на розвиток і фінансування:
- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 350 млн. грн.;
- направити на реалізацію другої черги проекту Тверді лікарські засоби в 
розмірі 195 млн. грн.;
- направити на реалізацію проекту по запуску виробництва біосимулярів  
інвестицій на суму 48 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.
Результати голосування:
«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів.
По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень членів Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: 
Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича, 
який надав інформацію про норми чинного законодавства стосовно 
чинності повноважень членів наглядової ради публічного акціонерного 
товариства.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме:
Голова Наглядової ради – Зубкова Антоніна Семенівна
Члени Наглядової ради: Мельник Олександр Олексійович; Костюк 
Леоніда Іванівна; Олексійчук Ольга Миколаївна.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №6.
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ВИРІШИЛИ:
Не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме:
Голова Наглядової ради – Зубкова Антоніна Семенівна
Члени Наглядової ради: Мельник Олександр Олексійович; Костюк 
Леоніда Іванівна; Олексійчук Ольга Миколаївна.
Результати голосування:
«За» - 6 520 014 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 191 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціоне-рів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 99,997% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів.
По сьомому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової  ради 
Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-ся на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: 
Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича, 
який надав інформа-цію про внесені зміни до Закону України «Про 
акціонерні товариства», що стосуються порядку обрання та припинення 
повноважень  членів наглядової ради публічного акціонерного товари-
ства.
Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного: 
«Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Встановити, що цивільно-правові договори, 
трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової 
ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №7.
ВИРІШИЛИ:
Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Встановити, що цивільно-правові договори, 
трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової 
ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.
Результати голосування:
«За» - 6 520 014 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів
«Утрималися» - 191 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів.
Рішення прийнято 99,997% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 30.06.2017 року. 
Кворум зборів: 92,92% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його 
нової редакції.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,

Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій 
редакції.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного 
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» 
шляхом затвердження його нової редакції.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
6. Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного: 
По першому питанню порядку денного: Звіт Генерального директора 
Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерально-
го директора Товариства.
СЛУХАЛИ:
Жебровську Філю Іванівну із звітом Генерального директора Товариства.
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович  оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Затвердити звіт Генерального директора Товариства Жебровської Філі 
Іванівни за підсумками роботи на посаді керівника Товариства.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства Жебровської Філі 
Іванівни за підсумками роботи на посаді керівника Товариства.
Результати голосування:
«За» - 6 675 380 голосів, що складає 99,913% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та ма-ють право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 5 000 
голосів.
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 780 голосів, що 
складає 0,012% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 99,913% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
По другому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення 
змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» 
шляхом затвердження його нової редакції.
СЛУХАЛИ: 
Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича 
стосовно змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК».
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядо-
вої ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» 
провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у 
відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі 
необхідні для цього документи.».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №2.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові
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Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції 
Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити 
підписати всі необхідні для цього документи.
Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК» є додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів.
Результати голосування:
«За» - 6 670 720 голосів, що складає 99,844% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0  голосів, що складає 0 % від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:  
5 000 голосів.
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 5 440 голосів, що 
складає 0,081% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 99,844% голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення про 
внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про 
Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих 
положень у новій редакції.
СЛУХАЛИ: 
Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича 
стосовно змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову 
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», 
Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Зага-льні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №3.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову 
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», 
Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» є додатком до Протоколу Загальних зборів 
акціонерів.
Результати голосування:
«За» - 6 681 000 голосів, що складає 99,998% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися 
для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в

Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 160 голосів, що 
складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 99,998 % голосів від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення про 
внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його 
нової редакції.
СЛУХАЛИ: 
Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича 
стосовно змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №4.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової 
редакції Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Нова редакція Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» є додатком до Протоколу 
Загальних зборів акціонерів.
Результати голосування:
«За» - 6 681 160 голосів, що складає 100% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів та мають право голосу.
По п’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
СЛУХАЛИ: 
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
ГОЛОСУВАННЯ №5.
ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Результати голосування:
«За» - 6 681 160 голосів, що складає 100% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих 
акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості 
голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для 
участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів
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за бюлетенями, визнаними недійсними:  0 бюлетенів на 0 голосів, що 
складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх 
представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 
акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загаль-
них зборах акціонерів та мають право голосу.
По шостому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
СЛУХАЛИ: 
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що акціонерами 
запропоновано такі кандидатури до складу Наглядової ради:
Жебровська Філя Іванівна
Костюк Григорій Вікторович
Ванат Михайло Дмитрович
Смародіна Вікторія Георгіївна
Гвоздь Анатолій Васильович
Доріан Брент Фойл
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що згідно Статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кількісний 
склад Наглядової ради складає 5 осіб та надав інформацію про кандида-
тів до складу Наглядової ради. 
Голова лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович надав 
інформацію про норми чинного законодавства стосовно обрання членів 
наглядової ради публічного акціонерного товариства та процедури 
кумулятивного голосування.
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово кандидату в члени 
Наглядової ради Доріану Брент Фойлу на його  звернення, Доріан Брент 
Фойл розповів акціонерам про свої досягнення в професійній сфері та  
про плани роботи на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Фармак». 
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив голосування по 
виборах членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Порядок голосування: кумулятивне голосування бюлетенями - БЮЛЕ-
ТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ №6.
Результати голосування по кандидатурах:
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними: 2 бюлетені на загальну кількість 
79 270 голосів. 
Жебровська Філя Іванівна
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  6 111 870
Костюк Григорій Вікторович
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  6 059 408
Ванат Михайло Дмитрович
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  6 056 550
Смародіна Вікторія Георгіївна
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  6 060 408
Гвоздь Анатолій Васильович
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  6 057 308
Доріан Брент Фойл
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата  2 963 303
ВИРІШИЛИ:
Обрано членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:
1) Жебровська Філя Іванівна
2) Костюк Григорій Вікторович
3) Ванат Михайло Дмитрович
4) Смародіна Вікторія Георгіївна
5) Гвоздь Анатолій Васильович
По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-
МАК».
СЛУХАЛИ: 
Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформа-
цію про умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», розміру їх винагороди.
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович  оголосив проект рішення з 
цього питання порядку денного: 
«Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-
МАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-
МАК» від 30.06.2017р. особою, який(ка) уповноважується на

підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами 
Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».».
Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛО-
СУВАННЯ №7.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами На-
глядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», 
встановити розмір їх вина-городи, передбачений умовами договорів (контрак-
тів), що укладатимуться з членами Нагля-дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціо-
нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 
30.06.2017р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контр-
акту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ФАР-МАК» особою, який(ка) уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Результати голосування:
«За» - 6 172 448 голосів, що складає 92,386% від загальної кількості голо-
суючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для учас-
ті в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Проти» - 508 712 голосів, що складає 7,614% від загальної кількості голо-
суючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для учас-
ті в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосую-
чих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бю-
летенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від 
загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареє-
струвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 92,386% голосів від загальної кількості голосуючих акцій 
акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних 
зборах акціонерів та мають право голосу.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось, про це також зазначається).

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахо-
ваних 
дивідендів, грн

41820900 0 33456720 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн

5,75 0 4,6 0

Сума виплаче-
них/ перерахо-
ваних дивіден-
дів, грн

33474771,12 0 32962280,46 0

Дата складення 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 19.06.2017 01.01.1900

Дата (дати) пе-
р е р а х у ва н н я 
дивідендів че-
рез депозитар-
ну систему із 
зазначенням 
сум (грн) пере-
рахованих диві-
дендів на відпо-
відну дату
28.04.2016 2643090,21
23.06.2016 4028114,9
21.07.2016 24298132,57
30.08.2016 1902949,08
27.07.2017 10037016
16.08.2017 6691344
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13.09.2017 16728360
Дата (дати) пе-
рерахування/ 
відправлення 
дивідендів без-
посередньо акці-
онерам із зазна-
ченням сум (грн) 
перерахованих/ 
в ідправлених 
дивідендів на 
відповідну дату
12.01.2016 55107,03
09.03.2016 25354,1
11.10.2016 7395,06
14.11.2016 178,55
09.12.2016 1210,57
23.12.2016 748,39
24.02.2017 699,06
18.07.2017 8611,98
10.08.2017 699,06
18.08.2017 6101,22
12.12.2017 1939,8
Опис У 2017 році були виплачені дивіденди у розмірі 33 475 тис. грн. 

з урахуванням утриманих податків (1 662 тис. грн.) сума отри-
маних акціонерами дивідендів склала 31 813 тис. грн.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ № 12, від 
17.03.2017 р.), які відбулись 17 березня 2017 р. прийнято рі-
шення про припинення дії та розірвання договору про відкрит-
тя рахунків у цінних паперах власникам №36 від 22.11.2010 
року, укладеного з депозитарною установою ТОВ «Прибуток 
Плюс» (Код ЄДРПОУ 25395301) та обрання нової депозитар-
ної установи ТОВ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ» (Код ЄДРПОУ 
25282442).  У зв'язку з цим 15.06.2017 року від ПАТ «Націо-
нальний Депозитарій України» було повернено не виплачені 
дивіденди у розмірі 235 955,92 грн. для подальшого перераху-
ванння у нову депозитарну установу ТОВ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕ-
РИ», яка обслуговує рахунки власників цінних паперів.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Фармак» (ПРОТОКОЛ № 28, від 
19.04.2018 р.), які відбулись 19 квітня 2018 р.    
1. Прийнято рішення про нарахування та виплату дивідендів 
за 2017 рік в сумі 41 820 900  грн. 00 коп.  Розмір дивідендів на 
одну просту іменну акцію буде становити 5,75 грн. (п'ять гри-
вень 75 копійок).
Виплату дивідендів за 2017 рік в загальній сумі 41 820 900 грн. 
00 коп. (сорок один мільйон вісімсот двадцять тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) здійснити через депозитарну систему України у 
строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річни-
ми Загальними зборами акціонерів рішення про виплату диві-
дендів.

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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
2. Код за ЄДРПОУ: 00180924
3. Місцезнаходження: 85312, Донецька обл., Мар'їнський район, місто 

Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15
4. Міжміський код, телефон та факс: +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса: 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.shsmu1.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ШБМУ №1», 

а саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Свістунова Віктора 

Васильовича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 26.04.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа перебувала на 
посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Нікітіна Олексія Во-
лодимировича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 26.04.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа перебувала на 
посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Кремень Марини 
Юріївни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
26.04.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рі-
шення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа перебувала на 
посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Орлової Валентини 
Анатоліївни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 26.04.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Рішення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа перебувала на 
посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Падалки Інни Васи-
лівни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
26.04.2018р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рі-
шення прийняте на вимогу діючого законодавства. Особа перебувала на 
посаді з 04.10.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Свістунова Вікто-
ра Васильовича на підставі рішення загальних зборів (протокол від 

26.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 26.04.2018р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: директор, голова наглядової ради. Особа акціями товариства не 
володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Кандидат є незалежним директором.

- обрано на посаду члена наглядової ради Нікітіна Олексія Володими-
ровича на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 26.04.2018р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу нагля-
дової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: директор дирекції по роботі з будівними підприємствами вугільної 
промисловості, член наглядової ради. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Кандидат є представником акціонера - ПРАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 
30939178.

- обрано на посаду члена наглядової ради Кремень Марину Юріївну на 
підставі рішення Загальних зборів (протокол від 26.04.2018р.). Рішення 
прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до 
наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала посади: 
провідний спеціаліст дирекції з управління власністю, член наглядової 
ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акці-
онера - ПРАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.

- обрано на посаду члена наглядової ради Орлову Валентину Анатолі-
ївну на підставі рішення Загальних зборів (протокол від 26.04.2018р.). Рі-
шення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано до наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала 
посади: начальник управління з комерційної діяльності, член наглядової 
ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акці-
онера - ТОВ «ЕКСПОДОНБАС», код за ЄДРПОУ 00168461.

- обрано на посаду члена наглядової ради Падалку Інну Василівну на 
підставі рішення Загальних зборів (протокол від 26.04.2018р.). Рішення 
прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до 
наступних річних зборів товариства. До обрання особа займала посади: 
заступник директора дирекції з управління власністю, член наглядової 
ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Кандидат є представником акці-
онера - ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП», код за ЄДРПОУ: 32856305.

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

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

2. Найменування посади Директор (ініціали та прізвище керівника) Кот-
ков Антон Васильович (підпис) (дата) 27.04.2018 М.П.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «ШахтОбуДмОнтаЖне уПРавлІння №1»
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РІчна ІнФОРмацІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "МИРОНIВСЬКИЙ 
ХЛIБОПРОДУКТ", 25412361, 
Елеваторна, 1, м. Миронiвка, 
Миронiвський р-н, Київська 
область, 08800, Україна, +38 044 
207 00 00

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

27.04.2018

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

http://www. mhp.com.ua

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

Приватне підприємство «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-
АУДИТ», 30687076

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. 
Кворум зборів: 99,93999% до загальної кількості голосів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Акціонери.
Результати розгляду питань порядку денного: 
ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ 
ХЛІБОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код: 25412361)
(надалі – «Товариство») м. Миронівка 12 квітня 2017 року
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі – «позачергові Загальні збори»): 08800, Київська обл., 
Миронівський район, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1, в адмінбу-
динку, приміщення актового залу №1.
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 12 квітня 2017 року.
Час початку позачергових Загальних зборів: 11 годин 30 хвилин.
Робочі органи позачергових Загальних зборів:
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 22.03.2017 року) 
призначено Реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії – Масліченко Ірина Миколаївна;
Члени реєстраційної комісії – Шкварко Вікторія Вікторівна, Попаденко 
Аліна Олексіївна.
Голова Реєстраційної комісії Масліченко І.М. доповіла, що реєстрацію 
акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, 
здійснено згідно зі зведеним обліковим реєстром (переліком) акціонерів 
Товариства, наданим Публічним акціонерним товариством «Національ-
ний депозитарій України».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
– 6 квітня 2017 року.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 12 квітня 2017 року 
о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представ-
ників – 12 квітня 2017 року о 11 годині 15 хвилин.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у позачергових Загальних зборах - 155 (сто п’ятдесят 
п’ять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 
Товариства становить 3 147 217 928 (три мільярди сто сорок сім мільйо-
нів двісті сімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять вісім) голосів.
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 
які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі у 
позачергових Загальних зборах, становить 7 (сім) акціонерів, яким 
належить 3 145 329 295 (три мільярди сто сорок п’ять мільйонів триста 
двадцять дев’ять тисяч двісті дев’яносто п’ять) штук акцій голосів, що 
складає 99,93999% від загальної кількості голосів акціонерів - власників 
голосуючих акцій.
У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кворум на позачергових Загальних зборах забезпечений і вони є 
правомочними.
Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.
(Протокол № 1 реєстраційної комісії про результати реєстрації у 
позачергових Загальних зборах від 12 квітня 2017 р.)
Кандидат на Голову зборів Голодненко Вікторія Олександрівна 
оголосила позачергові Загальні збори, призначені на 12 квітня 2017 
року, відкритими.

На зборах присутні наступні запрошені особи:
- кандидат на Секретаря позачергових Загальних зборів Тереня 
Людмила Леонідівна;
- кандидат на Голову позачергових Загальних зборів Голодненко 
Вікторія Олександрівна;
- голова тимчасової лічильної комісії / кандидат на голову лічильної 
комісії позачергових Загальних зборів Шкварко Вікторія Вікторівна;
- член тимчасової лічильної комісії / кандидат на члена лічильної комісії 
позачергових Загальних зборів Масліченко Ірина Миколаївна; та
- член тимчасової лічильної комісії / кандидат на члена лічильної комісії 
позачергових Загальних зборів Попаденко Аліна Олексіївна.
Інформація, пов’язана з проведенням позачергових Загальних зборів, 
призначених на 12 квітня 2017 року, була доведена до відома акціонерів 
Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та 
Статутом Товариства.
Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів 
проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на позачергових Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, 
затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
4. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.
Учасники зборів перейшли до розгляду переліку питань, що винесені на 
голосування (порядок денний).
1. Перше питання порядку денного: 
Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
Слухали: кандидата на Голову позачергових Загальних зборів Голо-
дненко Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати Лічильну 
комісію позачергових Загальних зборів. Вона оголосила проект рішення 
та запропонувала проголосувати. Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі: 
голови лічильної комісії – Шкварко Вікторія Вікторівна, членів лічильної 
комісії – Масліченко Ірини Миколаївни, Попаденко Аліни Олексіївни. 
Голосування проводилося бюлетенем № 1.
Після голосування Голова тимчасової лічильної комісії оголосила 
результати голосування (Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про 
підсумки голосування у позачергових Загальних зборах від 12 квітня 
2017 р.)
Голосували:
ЗА - 3 145 305 079 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на позачергових Загальних 
зборах, приймається рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових 
Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Шкварко Вікторія 
Вікторівна, членів лічильної комісії – Масліченко Ірини Миколаївни, 
Попаденко Аліни Олексіївни». 
2. Друге питання порядку денного: 
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосу-
вання на позачергових Загальних зборах.
Слухали: кандидата на голову позачергових Загальних зборів Голо-
дненко Вікторію Олександрівну, яка запропонувала затвердити порядок 
та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових 
Загальних зборах, шляхом його підписання головою Реєстраційної 
комісії.
Вона оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати. 
Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування 
на позачергових Загальних зборах, шляхом його підписання головою 
Реєстраційної комісії.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «миРОнIвський хлIбОПРОДукт»
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Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування у позачерго-
вих Загальних зборах від 12 квітня 2017 р.).
Голосували: ЗА - 3 145 329 295 голосів, що становить 100,00 % від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на позачергових Загальних зборах, прийма-
ється рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню 
для голосування на позачергових Загальних зборах, шляхом його 
підписання головою Реєстраційної комісії».
3. Третє питання порядку денного:
Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів, затвер-
дження регламенту позачергових Загальних зборів.
Слухали: кандидата на голову позачергових Загальних зборів Голо-
дненко Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати голову та 
секретаря позачергових Загальних зборів, а також запропонувала 
затвердити такий регламент позачергових Загальних зборів:
- час виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; 
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин; 
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин. 
Голодненко В.О. оголосила проект рішення та запропонувала проголо-
сувати. Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати головою позачергових Загальних зборів Голодненко Вікторію 
Олександрівну, секретарем зборів – Тереню Людмилу Леонідівну на час 
проведення позачергових Загальних зборів. Затвердити регламент 
позачергових Загальних зборів:
- час виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; 
- час для відповідей на запитання до доповідача - до 5 хвилин; 
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування у позачерго-
вих Загальних зборах від 12 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 329 295 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100% голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на позачергових Загальних зборах, прийма-
ється рішення: «Обрати головою позачергових Загальних зборів 
Голодненко Вікторію Олександрівну, секретарем зборів – Тереню 
Людмилу Леонідівну на час проведення позачергових Загальних зборів. 
Затвердити регламент позачергових Загальних зборів:
- час виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин; 
- час для відповідей на запитання до доповідача - до 5 хвилин; 
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин».
4. Четверте питання порядку денного:
Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів.
Слухали: голову позачергових Загальних зборів Голодненко Вікторію 
Олександрівну, яка запропонувала надати попередню згоду на 
вчинення Товариством значних правочинів.
Запитань до доповідача не надійшло. Голова Зборів оголосила проект 
рішення та запропонувала проголосувати.
Проект рішення поставленого на голосування:
4.1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного

правочину щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення 
виконання будь-яких та всіх зобов’язань будь-якої компанії групи МХП 
за договорами та/або іншими правочинами (інструментами) щодо 
залучення фінансування на сукупну основну суму не більше ніж  
750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, з процентною 
ставкою, що не перевищує 11% (одинадцять відсотків) річних та 
строком погашення не більше 10 (десяти) років (надалі – «Фінансуван-
ня»), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, 
повідомленнями, листами та іншими документами), що можуть бути 
вчинені (укладені, видані, вручені, оформлені, підписані) будь-якими 
компаніями групи МХП відповідно до умов Фінансування та/або у 
зв’язку з Фінансуванням, та відповідно, попередньо надати згоду на 
укладення Товариством в якості поручителя договору поруки (suretyship 
agreement/deed) (надалі – «Договір поруки»), а також будь-яких змін та 
доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до 
Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов 
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що 
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Договору 
поруки, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства.
4.2 Надати попередню згоду на вчинення Товариством інших значних 
правочинів (окрім Договору поруки), що мають бути вчинені відповідно 
до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням щодо взяття 
Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх 
збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть 
бути понесені відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з 
Фінансуванням, які можуть вчинятися Товариством шляхом укладення 
договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке 
буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких 
зобов’язань у зв’язку з Фінансуванням, зокрема договорів про запевнен-
ня, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity 
agreements) (надалі разом – «Транзакційні документи»), а також 
будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про 
внесення змін) до будь-яких Транзакційних документів, як це може бути 
необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансу-
ванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), 
що є предметом Транзакційних документів, може становити 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства.
Договір поруки та Транзакційні документи можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення 
та їх гранична сукупна вартість не може перевищувати 1 500 000 000 
(один мільярд п’ятсот мільйонів) доларів США.
4.3 На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати 
Голові Правління Товариства та особі, яка буде тимчасово виконувати 
обов’язки Голови Правління Товариства, без необхідності отримання 
окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів Товариства та/
або Наглядової ради Товариства, згоду та повноваження на ведення 
переговорів, визначення та остаточне погодження умов (з урахуванням 
того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та 
граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних 
зборів), прийняття рішення про укладення та підписання (надання, 
вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки та 
Транзакційних документів, а також будь-яких змін та доповнень 
(додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки 
та/або будь-яких Транзакційних документів, а також вчинення будь-яких 
інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування 
та/або у зв’язку з Фінансуванням, а також право делегувати всі 
вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в 
порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому 
числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом 
Товариства.
Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати 
голосування (Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування у 
позачергових Загальних зборах від 12 квітня 2017 р.)
Голосували:
ЗА - 3 145 292 667 голосів, що становить 99,998835 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 36 628 голосів, що становить 0,001165 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів
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та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,998835 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на позачергових Загальних 
зборах, приймається рішення:
4.1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного 
правочину щодо надання Товариством поруки з метою забезпечення 
виконання будь-яких та всіх зобов’язань будь-якої компанії групи МХП 
за договорами та/або іншими правочинами (інструментами) щодо 
залучення фінансування на сукупну основну суму не більше ніж  
750 000 000 (сімсот п’ятдесят мільйонів) доларів США, з процентною 
ставкою, що не перевищує 11% (одинадцять відсотків) річних та 
строком погашення не більше 10 (десяти) років (надалі – «Фінансуван-
ня»), та за всіма іншими правочинами (в тому числі, договорами, 
повідомленнями, листами та іншими документами), що можуть бути 
вчинені (укладені, видані, вручені, оформлені, підписані) будь-якими 
компаніями групи МХП відповідно до умов Фінансування та/або у 
зв’язку з Фінансуванням, та відповідно, попередньо надати згоду на 
укладення Товариством в якості поручителя договору поруки (suretyship 
agreement/deed) (надалі – «Договір поруки»), а також будь-яких змін та 
доповнень (додатків, додаткових договорів про внесення змін) до 
Договору поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов 
Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням, з урахуванням того, що 
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом Договору 
поруки, може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства.
4.2 Надати попередню згоду на вчинення Товариством інших значних 
правочинів (окрім Договору поруки), що мають бути вчинені відповідно 
до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням щодо взяття 
Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх 
збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть 
бути понесені відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з 
Фінансуванням, які можуть вчинятися Товариством шляхом укладення 
договорів (або іншим чином, як це може бути передбачено правом, яке 
буде застосовуватися) про взяття Товариством на себе таких 
зобов’язань у зв’язку з Фінансуванням, зокрема договорів про запевнен-
ня, гарантії та відшкодування (representation, warranty and indemnity 
agreements) (надалі разом – «Транзакційні документи»), а також 
будь-яких змін та доповнень (додатків, додаткових договорів про 
внесення змін) до будь-яких Транзакційних документів, як це може бути 
необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансу-
ванням, з урахуванням того, що ринкова вартість майна (робіт, послуг), 
що є предметом Транзакційних документів, може становити 50 і більше 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства.
Договір поруки та Транзакційні документи можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення 
та їх гранична сукупна вартість не може перевищувати 1 500 000 000 
(один мільярд п’ятсот мільйонів) доларів США.
4.3 На підставі та на виконання цієї попередньо наданої згоди надати 
Голові Правління Товариства та особі, яка буде тимчасово виконувати 
обов’язки Голови Правління Товариства, без необхідності отримання 
окремого рішення (згоди, схвалення) Загальних зборів Товариства та/
або Наглядової ради Товариства, згоду та повноваження на ведення 
переговорів, визначення та остаточне погодження умов (з урахуванням 
того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів та 
граничній сукупній вартості, що визначені цим рішенням Загальних 
зборів), прийняття рішення про укладення та підписання (надання, 
вручення, оформлення) від імені Товариства Договору поруки та 
Транзакційних документів, а також будь-яких змін та доповнень 
(додатків, додаткових договорів про внесення змін) до Договору поруки 
та/або будь-яких Транзакційних документів, а також вчинення будь-яких 
інших дій, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування 
та/або у зв’язку з Фінансуванням, а також право делегувати всі 
вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в 
порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому 
числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом 
Товариства.
Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що 
виносились на голосування (ПОРЯДКУ ДЕННОГО) вичерпані.
Позачергові Загальні збори оголошуються закритими.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. 
Кворум зборів: 99,939358% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 
рік.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведенням діяльності 
Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товари-
ства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписан-
ня Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Акціонери.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Перше питання порядку денного: 
Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про 
припинення їх повноважень.
Слухали: кандидата на Голову річних Загальних зборів Голодненко 
Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію 
річних Загальних зборів. Вона оголосила проект рішення та запропону-
вала проголосувати. Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати Головою Лічильної комісії – Шкварко Вікторію Вікторівну, 
Членами Лічильної комісії – Масліченко Ірину Миколаївну, Бондаренко 
Яну Миколаївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття 
загальних зборів акціонерів товариства.
Голосування проводилося бюлетенем № 1.
Після голосування Голова тимчасової лічильної комісії оголосила 
результати голосування (Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про 
підсумки голосування у річних Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.)
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення: «Обрати лічильну комісію річних Загальних 
зборів у складі: голови лічильної комісії – Шкварко Вікторію Вікторівну, 
членів лічильної комісії – Масліченко Ірину Миколаївну, Бондаренко Яну 
Миколаївну». 
2. Друге питання порядку денного: 
Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства.
Слухали: кандидата на голову річних Загальних зборів Голодненко 
Вікторію Олександрівну, яка запропонувала затвердити порядок та 
спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних Загальних 
зборах, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії та 
проставлення печатки Товариства.
Вона оголосила проект рішення та запропонувала проголосувати. 
Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування 
на загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання 
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головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.
Голосування проводилося бюлетенем № 2.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення 
бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, 
шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення 
печатки Товариства».
3. Третє питання порядку денного:
Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.
Слухали: кандидата на голову річних Загальних зборів Голодненко 
Вікторію Олександрівну, яка запропонувала обрати голову та секретаря 
річних Загальних зборів. 
Голодненко В.О. оголосила проект рішення та запропонувала проголо-
сувати. Запитань до доповідача не надійшло.
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати Головою зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, Секрета-
рем зборів – Тереню Людмилу Леонідівну на час проведення цих 
загальних зборів акціонерів.
Голосування проводилося бюлетенем № 3.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 309 398 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100 % голосів акціонерів (їх 
представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення:
« Обрати Головою зборів – Голодненко Вікторію Олександрівну, 
Секретарем зборів – Тереню Людмилу Леонідівну на час проведення 
цих загальних зборів акціонерів».
4. Четверте питання порядку денного:
Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала затвердити наступний регламент (порядок) 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Запитань до доповідача не надійшло. Голова Зборів оголосила проект 
рішення та запропонувала проголосувати.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства:
? по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування.
? для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
? заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 
денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмо-
вому вигляді;
? питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передають-
ся Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням

прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
? питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду 
не підлягають;
? для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х 
хвилин;
? кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів 
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які 
завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
Голосування проводилося бюлетенем № 4.
Після голосування Голова Лічильної комісії оголосила результати 
голосування (Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування у 
річних Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.)
Голосували:
ЗА - 3 145 309 398 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100,00 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення:
«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства:
? по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для 
голосування.
? для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
? заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку 
денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмо-
вому вигляді;
? питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передають-
ся Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його 
представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
? питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, 
а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку 
денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду 
не підлягають;
? для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників 
Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до  
3-х хвилин;
? кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів 
фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які 
завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну 
згоду».
5. П’яте питання порядку денного:
Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала прийняти до уваги та затвердити звіт 
Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 
2016 року задовільною..
Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати 
роботу Правління Товариства за результатами 2016 року задовільною.
Голосування проводилося бюлетенем № 5.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 309 398 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є
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власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100,00 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення:
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати 
роботу Правління Товариства за результатами 2016 року задовільною».
6. Шосте питання порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала Прийняти до уваги та затвердити звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядовою 
ради Товариства за результатами 2016 року задовільною.
Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2016 року задовільною.
Голосування проводилося бюлетенем № 6.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 309 398 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100,00 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення:
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 
2016 року задовільною».
7. Сьоме питання порядку денного:
Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків 
Ревізійної комісії.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала прийняти до уваги та затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу 
Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною.
Проект рішення поставленого на голосування:
Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 
результатами 2016 року задовільною.
Голосування проводилося бюлетенем № 7.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення:
«Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 
результатами 2016 року задовільною».
8. Восьме питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала Затвердити річний звіт Товариства за 2016 
рік.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
Голосування проводилося бюлетенем № 8.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Таким чином, за 
результатами голосування 99,999230 % голосів акціонерів (їх представ-
ників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».
9. Дев’яте питання порядку денного:
Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка оголосила дані річного звіту Товариства за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
Проект рішення поставленого на голосування:
Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 році, 
Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Збиток 
покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення:
«Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 
році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. 
Збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.».
10. Десяте питання порядку денного:
Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала затвердити основні напрямки діяльності 
Товариства на 2017 рік.
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Голосування проводилося бюлетенем № 10.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
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Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення:
«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік».
11. Одинадцяте питання порядку денного:
Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх 
положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведенням діяльнос-
ті Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні 
товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та 
внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи 
на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала внести зміни до Статуту Товариства та 
внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних з приведен-
ням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про 
акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства 
та внутрішніх положень Товариства, затвердити уповноважених осіб на 
підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. 
Проект рішення поставленого на голосування:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 
новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів» №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про 
внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 272-VІІІ від 
19 березня 2015 року).
2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладен-
ня їх в новій редакції.
3. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів.
4. Доручити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства 
Голові зборів.
5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передору-
чення третім особам.
Голосування проводилося бюлетенем № 11
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в 
новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 
прав інвесторів» №289 – VІІІ від 07 квітня 2015 року та ЗУ «Про 
внесення змін до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 272-VІІІ від 
19 березня 2015 року).
2. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладен-
ня їх в новій редакції.
3. Доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів.
4. Доручити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства 
Голові зборів.

5. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передору-
чення третім особам.
12. Дванадцяте питання порядку денного:
Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала Припинити повноваження членів Наглядової 
ради Товариства.
Проект рішення поставленого на голосування:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович
Член Наглядової ради – Сокирко Петро Олександрович
Член Наглядової ради – Чепелюк Сергій Іванович
Член Наглядової ради – Тереня Людмила Леонідівна
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – Камінський 
В’ячеслав Володимирович
Голосування проводилося бюлетенем № 12.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 309 398 голосів, що становить 100 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 100,00 % голосів акціонерів 
(їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, приймається 
рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович
Член Наглядової ради – Сокирко Петро Олександрович
Член Наглядової ради – Чепелюк Сергій Іванович
Член Наглядової ради – Тереня Людмила Леонідівна
Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) – Камінський 
В’ячеслав Володимирович».
13. Тринадцяте питання порядку денного:
Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала наступних кандидатів до складу Наглядової 
ради Товариства:
№ ПІБ кандидата 
1 Жукотанський Олександр Васильович
2 Сокирко Петро Олександрович
3 Чепелюк Сергій Іванович
4 Тереня Людмила Леонідівна
5 Усенко Олександр Юрійович
Проект рішення поставленого на голосування:
Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
№ ПІБ кандидата 
1 Жукотанський Олександр Васильович
2 Сокирко Петро Олександрович
3 Чепелюк Сергій Іванович
4 Тереня Людмила Леонідівна
5 Усенко Олександр Юрійович
Голосування проводилося бюлетенем № 13.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №12 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1 Жукотанський Олександр Васильович 3 145 309 398
2 Сокирко Петро Олександрович 3 145 309 398
3 Чепелюк Сергій Іванович 3 145 309 398
4 Тереня Людмила Леонідівна 3 145 309 398
5 Усенко Олександр Юрійович 3 145 309 398
Таким чином, за результатами голосування, приймається рішення:
Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
Загальна кількість голосів, відданих за кандидата
1 Жукотанський Олександр Васильович 3 145 309 398
2 Сокирко Петро Олександрович 3 145 309 398
3 Чепелюк Сергій Іванович 3 145 309 398
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4 Тереня Людмила Леонідівна 3 145 309 398
5 Усенко Олександр Юрійович 3 145 309 398
14. Чотирнадцяте питання порядку денного:
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Слухали: голову річних Загальних зборів Голодненко Вікторію Олексан-
дрівну, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правового 
договору, трудового договору (контракту), що укладатимється з 
членами Наглядової ради..
Проект рішення поставленого на голосування:
Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору 
(контракту), що укладатимється з членами Наглядової ради. Уповнова-
жити Голову Зборів встановити винагороду членами Наглядової ради та 
підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий 
договір (контракт), що укладатимється з членами Наглядової ради.
Голосування проводилося бюлетенем № 14.
Після голосування Лічильна комісія оголосила результати голосування 
(Протокол №13 лічильної комісії про підсумки голосування у річних 
Загальних зборах від 27 квітня 2017 р.).
Голосували:
ЗА - 3 145 285 182 голосів, що становить 99,999230 % від загальної 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
УТРИМАЛИСЯ - 24 216 голосів, що становить 0,000770% від 
загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для 
участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій,
НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ 
ДІЙСНИЙ - 0 голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості 
голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах 
акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Таким чином, за результатами голосування 99,999230 % голосів 
акціонерів (їх представників), присутніх на річних Загальних зборах, 
приймається рішення: «Затвердити умови цивільно-правового 
договору, трудового договору (контракту), що укладатимється з 
членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Зборів встановити 
винагороду членами Наглядової ради та підписати від імені 
товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), 
що укладатимється з членами Наглядової ради».
Голова зборів повідомила, що всі питання Переліку питань, що 
виносились на голосування (ПОРЯДКУ ДЕННОГО) вичерпані.
Річні Загальні збори оголошуються закритими.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за звітний період, та за 
період, який передував звітному не нараховувались та не виплачува-
лись.

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 тОва-
РиствО «бIлОцеРкIвська 
ПеРесувна механIЗОвана 
кОлОна №17»

2. Код за ЄДРПОУ 01354065
3. Місцезнаходження 09107, м. Бiла Церква, вул. Павлiченко, 27
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(04563) 5-16-61 (04563) 5-16-61

5. Електронна поштова 
адреса

pat_pmk17@ukr.net

6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додат-
ково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://bcpmk-17.at.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

26.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Клячковська Наталiя Миколаївна (паспорт: серiя номер вида-
ний р.), який займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,18807%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
26.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Муковоз Наталiя Василiвна (паспорт: серiя номер виданий р.), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,11855%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
26.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Клячковський Валентин Володимирович (паспорт: серiя но-
мер виданий р.), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,18807%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
26.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Сербiн Микола Валерiйович (паспорт: серiя номер виданий р.), 
який займав посаду Ревiзор, припинив повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0,18814%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 26.04.2018 р., про обрання Головою Наглядової ради – рiшенням На-
глядової ради 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Клячковська Наталiя Микола-
ївна (паспорт: серiя номер виданий р.) обрана на посаду Голова Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,18807%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПрАТ «БЦ ПМК-17», головний бухгалтер та ТОВ «Iнститут «Бiлоцеркiв-
цивiльпроект», фiнансовий директор. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Муковоз Наталiя Василiвна (паспорт: серiя номер вида-
ний  р.) обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0,11855%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Клячковський Валентин Володимирович (паспорт: серiя но-
мер виданий р.) обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,18807%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПIК «ААЗ ТРЕЙДIНГ КО», 
водiй-експедитор. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшення про обрання членом Ревiзором прийнято Загальними зборами 
26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв. Iщенко Вiталiй Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р.) об-
раний на посаду Ревiзор. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «БЦ 
ПМК-17», технiчний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Ревiзором прийнято Загальними зборами 
26.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загаль-
них зборiв. Iщенко Вiталiй Вiкторович (паспорт: серiя номер виданий р.) об-
раний на посаду Ревiзор. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «БЦ 
ПМК-17», технiчний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Сухецький Iгор Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
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ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО  

«Дтек Шахта кОмсОмОлець 
ДОнбасу»

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 
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ 
ДОНБАСУ"

2. Код за ЄДРПОУ 05508186
3. Місцезнаходження 85000, мiсто Добропiлля, вулиця 

Київська, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 06250 6-20-90 +38 06250 6-20-30

5. Електронна поштова 
адреса

KolodaGE@dtek.com

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

https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/komsomolec/

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 27 квiтня 2018 року прий-
нято рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №б/н вiд 27 квiтня 
2018 року) про припинення повноважень Директора Товариства 
Бiгуняка Євгена Сергiйовича (паспорт ВЕ 038713, виданий 
Єнакiївським МВ УМВС України у Донецькiй областi 01 червня 2001 
року) з 02 травня 2018 року у зв’язку iз його звiльненням з посади за 
власним бажанням.

Бiгуняк Євген Сергiйович перебував на посадi Директора Товари-
ства з 21 березня 2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй 0 штук, що 
становить 0,00000%.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» 27 квiтня 2018 року прий-
нято рiшення (протокол засiдання Наглядової ради №б/н вiд 27 квiтня 
2018 року) про обрання з 03 травня 2018 року Гончарука Антона 
Арсентiйовича (паспорт ВК 279036, виданий Петровським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй областi, 04 квiтня 2006 року) на посаду Ди-
ректора Товариства (за сумiсництвом) на строк до моменту обрання 
Наглядовою радою Товариства iншої особи на посаду Директора Това-
риства.

Посади, якi обiймав Гончарук А.А. протягом останнiх п’яти рокiв: 
- 12.2012 – 09.2013 – ТОВ «ДТЕК», Провiдний юрисконсульт Вiддiлу 

з правового забезпечення великих проектiв;
- 09.2013 – 11.2015 – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА», Провiдний юрис-

консульт Департаменту з правового забезпечення; 
- 11.2015 – 05.2017 – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Провiдний юрискон-

сульт Департаменту з правового забезпечення;
- 05.2017 – 04.2018 – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Менеджер Офiсу Вико-

навчого директора.
- 04.2018 – по теперiшнiй час – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», Менеджер 

Офiсу Генерального директора.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з припиненням повноважень 
Директора Товариства Бiгуняка Євгена Сергiйовича з 02 травня 2018 
року у зв’язку iз його звiльненням з посади за власним бажанням. 
Розмiр пакета акцiй 0 штук, що становить 0,00000%.

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 Бiгуняк Євген Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«киЇвський ЗавОД «аналIтПРилаД»

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 «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
«АНАЛIТПРИЛАД», 14311181, 03067 м.Київ вул. Полковника Шутова, 16, 
(044) 456-08-74. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2017. 
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://analitpribor.com.ua/informaciya-emitenta/. 4. най-
менування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської 
фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: ТОВ «КИЇВАУДИТ», 01204513. 5. Ін-
формація про загальні збори: 26.04.2017 проведено річні загальні збо-
ри. Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв Товариства:1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Звiт Генерального 
директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду.3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийнят-
тя рiшення за наслiдками його розгляду.4. Затвердження рiчного звiту та 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.5. Затвердження по-
рядку покриття збиткiв Товариства.6. Прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.7. Обрання 
членiв наглядової ради Товариства.8. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Това-
риства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами наглядової ради Товариства.9. Попереднє надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв.Особи, що подавали 
пропозицiї до порядку денного, - Наглядова рада, iнших пропозицiй не 
надходило.Результати розгляду питань порядку денного:З 1-го питання 
порядку денного прийнято рiшення:Обрати лiчильну комiсiю у складi Сту-
пак Олени Володимирiвни, Антоненко Валентини Володимирiвни, Корне-
євої Тамiли Анастасiївни.Припинити повноваження членiв лiчильної 
комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства.З 2-го 
питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити звiт Генерально-
го директора Товариства за 2016 рiк.З 3-го питання порядку денного 
прий нято рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк. З.  4-го питання порядку денного прийнято рiшення:Затвердити рiчний 
звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.З 5-го питання по-
рядку денного прийнято рiшення:Збиток, отриманий Товариством у 
2016 р., у розмiрi 4259 тис. грн., покрити за рахунок нерозподiленого при-
бутку минулих перiодiв.З 6-го питання порядку денного прийнято 
рiшення:Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради 
Товариства: Самойленка Олексiя Вiкторовича, Бойченка Iгоря 
Анатолiйовича, Рейера Олександра Олександровича.З 7-го питання по-
рядку денного прийнято рiшення:До складу наглядової ради обранi 1. Са-
мойленко Олексiй Вiкторович, представник акцiонера - Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Алiарн».2. Бойченко Iгор Анатолiйович, 
представник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Алiарн».3. Рейер Олександр Олександрович, представник акцiонера - 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Алiарн».З 8-го питання по-
рядку денного прийнято рiшення:Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. 
Обрати Генерального директора Товариства Ремеза Валерiя Васильови-
ча особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами на-
глядової ради Товариства.З 9-го питання порядку денного прийнято 
рiшення:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 
25.04.2018 року включно, наступних значних правочинiв граничною су-
купною вартicтю 1 810 000 000 (один мiльярд вiсiмсот десять мiльйонiв) 
гривень:1. Правочини, якi направленi на отримання Товариством грошо-
вих коштiв (договори позики, кредитнi договори тощо), правочини щодо 
забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними 
договорами (договори застави, поруки, iпотеки тощо) граничною сукуп-
ною вартiстю до 900 000 000 (дев'ятсот мiльйонiв) гривень.2. Правочини 
щодо розпорядження (вiдчуження) майном (коштами) Товариства, а та-
кож укладення договорiв купiвлi-продажу майна та договорiв про надання 
послуг (виконання робiт), поставки товарiв граничною сукупною вартiстю 
до 900 000 000 (дев'ятсот мiльйонiв) гривень.3. Правочини щодо передачi 
майна в оплатне тимчасове користування (найм, оренду) граничною су-
купною вартiстю до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень.Уповноважити 
Генерального директора Товариства протягом одного року з дати прове-
дення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення 
(виконання) вiд iменi Товариства зазначених правочинiв з правом пере-
доручення за умови одержання дозволу вiд Наглядової ради Товариства, 
з визначенням iнших умов таких правочинiв на власний розсуд. 6. Інфор-
мація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років 
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
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО кРеменчуцька виРОбничО-
тОРГОвельна ФIРма «кРемтекс»

2.Код за ЄДРПОУ: 00309699; 3.Місцезнаходження: 39600, Полтав-
ська обл., м.кременчук, вул. 29 вересня, 11/19; 4.Міжміський код, теле-
фон та факс: (05366) 3-71-01

5.Електронна поштова адреса: kremteks@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kremteks.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька 
виробничо-торговельна фiрма «Кремтекс» 

(протокол від 26.04.18.) у зв’язку з удосконаленням корпоративного 
управлінняТовариства:

1. Припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Мороза Сергія Євгеновича, паспорт КН 

434261 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 25.07.97. 
На посаді перебував з 27.04.17. по 26.04.18. Розмір пакета акцій 
ПрАТ КВТФ «Кремтекс» - 9 акцій на загальну суму 21,60 грн., що стано-
вить 0,00294% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Андросова Олександра Семеновича, пас-
порт КН 754375 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 03.11.98. На посаді перебував з 27.04.17. по 26.04.18. Акціями Това-
риства не володіє;

- члена Наглядової ради Журавель Яни Леонідівни, паспорт КО 638201 
Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 31.01.06. На посаді пе-
ребувала з 27.04.17. по 26.04.18. Акціями Товариства не володіє;

- члена Наглядової ради Пінчук Ганни Миколаївни, паспорт КО 683761 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 27.12.06. На 
посаді перебувала з 27.04.17. по 26.04.18. Розмір пакета акцій ПрАТ КВТФ 
«Кремтекс» - 117 акцій на загальну суму 280,80 грн., що становить 
0,0382% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Ставничого Олексія Сергійовича, паспорт КН 
061564 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 12.12.95. На 
посаді перебував з 27.04.17. по 26.04.18. Акціями Товариства не володіє;

2. Обрано строком на 3 роки (до проведення річних Загальних збо-
рів):

- член Наглядової ради Мороз Сергій Євгенович, паспорт КН 434261 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 25.07.97. Розмір 
пакета акцій ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» - 9 акцій на загальну суму 21,60 
грн., що становить 0,00294% в статутному капіталі емітента. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади: з 20.06.06. Директор ПП 
«Полтава-агроальянс»; з 27.03.12. член Наглядової ради ПАТ КВТФ 
«Кремтекс»; з 03.06.15. Голова Наглядової ради ПАТ (ПрАТ) КВТФ «Крем-
текс». Є акціонером ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», не є представником акціо-
нера (групи акціонерів), не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Андросов Олександр Семенович, паспорт КН 
754375 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 03.11.98. 
Акціями Товариства не володіє . Протягом останніх 5 років займав наступні 
посади на ПАТ (ЗАТ) КВТФ «Кремтекс»: з 26.05.04. водій автотранспортних 
засобів; з 22.04.16. член Наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс». Не є акці-
онером ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», є представником акціонера Товариства 
Мороза Сергія Євгеновича (розмір пакета акцій ПрАТ КВТФ «Кремтекс» - 9 
акцій на загальну суму 21,60 грн., що становить 0,00294% в статутному ка-
піталі емітента), не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Некрасов Леонід Олександрович, паспорт КН 
907542 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 28.04.99. 
Розмір пакета акцій ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» - 10 акцій на загальну суму 
24,0 грн., що становить 0,003266% в статутному капіталі емітента. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) КВТФ «Крем-
текс»: з 11.04.2011. заступник генерального директора по фінансам. Є 
акціонером ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», не є представником акціонера 
(групи акціонерів), не є незалежним директором. Рішенням Наглядової 
ради ПрАТ КВТФ «Кремтекс» (протокол від 26.04.18.) обраний на посаду 
Голови Наглядової ради Товариства з 26.04.18.Всі посадові особи непо-
гашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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

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

2. Найменування посади Голова Правління- 
Генеральний директор  Мисник Д.М.
( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 27.04.2018 

ПублІчне  
акцІОнеРне тОваРиствО 
«ПлемЗавОД «василІвка»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПублІчне акцІОнеРне тОва-

РиствО «ПлемЗавОД «василІвка»
1.2. Код за ЄДРПОУ 00486758
1.3. Місцезнаходження 40020 м. суми юрія вєтрова, буд.20/1
1.4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 700309 (0542) 700309
1.5. Електронна поштова адреса dima.rynov@gmail.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.pzvasylivka.emit.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
28.04.2018 р. загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Бондарєва Єв-
генія Михайловича (паспорт серія МА №673092, виданий Путивльським 
РВ УМВС України в Сумській області 02.07.1999 р.) за рішенням загаль-
них зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав 
дану посаду з 28.04.2015р. Непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Рунова Дмитра 
Геннадійовича (паспорт серії МВ №582241, виданий Зарічним РВ у 
м. Суми УДМС України в Сумській області 17.04.2015 р.) за рішенням за-
гальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обій-
мав дану посаду з 28.04.2015р. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження на члена Наглядової ради Грищенко 
Олександра Миколайовича (паспорт серія МА №067400 виданий Сум-
ським РВ УМВС України в Сумській області 27.02.1996 р.) за рішенням 
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Обій мав дану посаду з 28.04.2015р. Непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради Рунова Дмитра Геннаді-
йовича (паспорт серії МВ №582241, виданий Зарічним РВ у м. Суми 
УДМС України в Сумській області 17.04.2015 р.) за рішенням загальних 
зборів. Голова Наглядової ради є представником акціонера – Писарева 
Сергія Анатолійовича. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; 
особу обрано строком на один рік; до обрання займав наступні посади: 
член Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА», юрисконсульт 
ТОВ «БУДИЛЬСЬКЕ», юрисконсульт ТОВ «АГРОФІРМА «КОЗЕЛЬНЕ»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Триуса Вячеслава Олего-
вича (паспорт серія МВ 384310 виданий Роменським МВ УМВС України в 
Сумській області 03.06.2008 р.) за рішенням загальних зборів. Член На-
глядової ради є представником акціонера – Писарева Сергія Анатолійо-
вича. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу обрано 
строком на один рік; до обрання займав наступні посади: ТОВ «УРОЖАЙ-
НА КРАЇНА» охоронник смілівського відділення, ТОВ «БУДИЛЬСЬКЕ» 
юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Коробейник Аліну Васи-
лівну (паспорт серія МА № 894838, виданий Тростянецьким РВ УМВС 
України в Сумській області 16.08.2001 р.) за рішенням загальних зборів. 
Член Наглядової ради є представником акціонера – Писарева Сергія 
Анатолійовича. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу 
обрано строком на один рік; до обрання займав наступні посади: Інспек-
тор відділу з контролю за виконанням судових рішень – Сумський слідчий 
ізолятор управління ДДУ ПВП в Сумській області; Спеціаліст відділу з 
контролю за виконанням судових рішень – Сумський слідчий ізолятор 
управління ДДУ ПВП в Сумській області; Друкарка відділу по контролю за 
виконанням судових рішень Сумського слідчого ізолятора; ПАТ «СУМИ-
ХІМПРОМ» - юрисконсульт; ТОВ «БУДУКРІНВЕСТ» - юрисконсульт; 
СТОВ «ДОВІРА» - юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор  Писарев с.а. 28.04.2018р.
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ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
«лебІДь»

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: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБІДЬ»; 14021460; 37300, 
Полтавська обл., місто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29; 
+380544523933

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: lebid-pjsc.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
19.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови 
та секретаря зборiв. 3.Затвердження порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства. 4.Звiт виконавчого органу про 
пiдсумки дiяльностi товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5.Звiт наглядової ради то-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради. 6.Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) То-
вариства за 2016 р. 7.Визначення порядку розподiлу прибутку та покрит-
тя збиткiв Товариства за 2016 р. 8.Про припинення повноважень попере-
днього складу наглядової ради Товариства. 9.Обрання членiв наглядової 
ради Товариства. 10.Визначення уповноваженої особи на укладання та 
пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообраними 
членами наглядової ради та визначення розмiру їх винагороди. 11. Прий-
няття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження 
статуту, викладеного в новiй редакцiї. 12. Визначення уповноваженої осо-
би на пiдписання затвердженого черговими загальними зборами статуту 
товариства, викладеного в новiй редакцiї. 13. Про пiдтвердження рiшень 
органiв управлiння товариством. 14. Прийняття рiшення про укладення 
(затвердження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати Головою зборів Сергієнка Володимира Івановича, а секрета-

рем зборів – Деркача Анатолія Івановича. 2. Обрати лічильну комісію у 
складі 3-х осіб: голови комісії Сахно Людмили Іванівни, та членів комісії: 
Добронос Надії Петрівни та Коровніченко Володимира Федоровича. 
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хви-
лин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт ви-
конавчого органу (директора) ПАТ «ЛЕБІДЬ» про підсумки діяльності То-
вариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ЛЕБІДЬ» 
за 2016 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «ЛЕБІДЬ» 
за 2016 рік. 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків 
ПАТ «ЛЕБІДЬ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припини-
ти повноважень складу наглядової ради товариства, а саме : Ковток Га-
лини Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена 
наглядової ради), Прокоси Богдана Сергійовича (члена наглядової ради). 
9. Обрати членів наглядової ради у наступному складі : Ковток Галини 
Іванівни (голови наглядової ради), Сороки Наталії Василівни (члена на-
глядової ради), Прокоси Богдана Сергійовича (члена наглядової ради). 
10. Визначити уповноважену особу на укладання та підписання від імені 
Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової 
ради – директора ПАТ «Лебідь» Сахна Володимира Вікторовича та ви-
значити розмір винагороди – без винагороди. 11. Не приймати рішення 
щодо внесення змін до Статуту та затвердження його нової редакції так 
як відсутня необхідність у внесенні змін до Статуту товариства та затвер-
дження його в новій редакції. 12. Рішення про уповноваження особи на 
внесення змін до Статут Товариства не приймаєти так як відсутня необ-
хідність у внесеннях змін до Статуту. 13. Підтвердити всі рішення, прий-
няті Наглядовою радою протягом 2016 року. 14. Надати виконавчому ор-
гану (директору) попередньої згоди на вчинення договорів (угод) або 
кількох правочинів з одним контрагентом протягом 1 календарного міся-
ця сума яких перевищує еквівалент 100 000,00 гривень на дату укладен-
ня, у тому числі, але не виключно, зовнішньоекономічних контрактів та 
інших правочинів.

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

ПублІчне  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«кОмПанІя «РайЗ»
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: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «РАЙЗ»; 13980201; 
03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В; +380443934093 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: rise.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї; Обрання голови та се-
кретаря зборiв; Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв; Звiт виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi товариства 
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконав-
чого органу; Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради; Затвердження 
рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 р.; Визначення 
порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р.; 
Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради То-
вариства. Обрання членiв наглядової ради Товариства. Визначення упо-
вноваженої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради та ви-
значення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про внесення змiн 
до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новiй 
редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання затвердженого 
черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новiй 
редакцiї. Про пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. Прий-
няття рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати головою Зборів Приходька Ігоря Степановича, а секрета-

рем Гудзя Євгенія Вікторовича, яким доручити підписати цей прото-
кол. 2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Шуль-
гана Ярослава Миколайовича, членів комісії Кочкальова Антона 
Олексійовича та Шупик Ольги Сергіївни. 3. Затвердити порядок робо-
ти Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відпові-
дей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконавчого органу (генераль-
ного директора) ПАТ «Компанія «Райз» про підсумки діяльності 
Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ком-
панія «Райз» за 2016 рік. 6. Затвердити річний фінансовий звіт (ба-
ланс) ПАТ «Компанія «Райз» за 2016 рік. 7. Затвердити порядок роз-
поділу прибутку та покриття збитків ПАТ «Компанія «Райз» за 2016 рік 
згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припинити повноваження нагля-
дової ради Товариства, а саме Прокоси Богдана Сергійовича, Ковток 
Галини Іванівни, Сороки (Смолинець) Наталії Василівни. 9. Обрати 
кумулятивним голосуванням членів наглядової ради ПАТ «Компанія 
«Райз»: Прокосу Богдана Сергійовича, Ковток Галину Іванівну, Сороку 
Наталію Василівну. 10. Уповноважити генерального директора Това-
риства Шпічку М.І. на підписання від імені Товариства контрактів (до-
говорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здій-
снення їх діяльності на безоплатні умові. 11. Прийняття рішення про 
внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викла-
деного в новій редакції не приймати. 12. Рішення, щодо визначення 
уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загаль-
ними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції, не 
приймати. 13. Підтвердити всі рішення органів управління товариства. 
14. Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, 
контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори за-
стави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, дого-
вори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-
продажу), договори відступлення права вимоги та договори 
переведення боргу.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 «Галичина-автО» 2. Код 
за ЄДРПОУ: 32801235 3. Місцезнаходження: 70040 Львів Городоцька, 282 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 232-07-40 (032) 232-07-40 5. Елек-
тронна поштова адреса: office@galychyna-avto.lviv.ua 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://galychyna-avto.ukravto.ua/ 7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 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 єдиним акціонером Товариства 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: додаткових угод 
до іпотечного договору б/н від 21.03.2016 р., посвідченого приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу Оніщук О.І. за реєстровим 
№1537, що забезпечує виконання зобов’язань за Договором про надання кре-
дитної лінії б/н від 20.12.2012 р., укладеним між ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ 
«Українська Автомобільна Корпорація», ПрАТ «Автокапітал», ТОВ «Дженерал 
Авто Груп», ТОВ «Фалькон-Авто» та ТОВ «Автосаміт ЛТД», що стосуються 
внесення змін до вказаного кредитного договору (заставної вартості, продо-
вження терміну дії, зміни відсоткової ставки, розміру ліміту та ін.); гранична су-
купна вартість правочинів: 249597 тис. грн; вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 49393 тис. грн; співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 505,32790%; загальна кількість голо-
суючих акцій: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «проти» прийняття рішення: 0. 2)Дата прийняття єдиним акціонером 
Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів: 26.04.2018р. Відомості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні 
договори з фінансовими установами, гранична сукупна вартість яких не пере-
вищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, ви-
значених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість правочи-
нів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 49393 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 80,98314%; загальна кількість голосуючих ак-
цій: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення: 0. 3)Дата прийняття єдиним акціонером То-
вариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів: 26.04.2018р. 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 пе-
редається в заставу (іпотеку), гранична сукупна вартість якого 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: 49393 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 404,91568%; загальна кількість голосуючих акцій: 7 250 000; кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-
шення: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0. 4)Дата прийняття єдиним акціонером Товариства рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2018р. 
Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/отриман-
ня фінансової допомоги, гранична сукупна вартість 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 фінансо-
вої звітності: 49393 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 202,45784%; загальна кількість голосуючих акцій: 7 250 000; 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-
шення: 7 250 000; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття 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 Зінкевич Надія Воллодимирівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

(дата) 

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«Галичина-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 товариство 

«ГАЛИЧИНА-АВТО» 
2. Код за ЄДРПОУ: 32801235
3. Місцезнаходження: 70040 Львів Городоцька, 282
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 232-07-40 (032) 232-07-40
5. Електронна поштова адреса: office@galychyna-avto.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://galychyna-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: 
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що переви-
щує 10 відсотків статутного капіталу

II. текст повідомлення 
26.04.2018р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ГАЛИЧИНА-АВТО» (далі - Товариство) прийнято рішення 
про збільшення статутного капіталу Товариства на 13 000 500,00 грн. 
шляхом приватного розміщення 21 667 500 шт. простих іменних акцій То-
вариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,60 грн. за акцію, за ра-
хунок додаткових внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 
21 667 500 шт. простих іменних акцій. 

Номінальна вартість однієї акції – 0,60 грн.
Ціна розміщення однієї акції, визначена (затверджена) рішенням єди-

ного акціонера (рішення №1 від 26.04.2018 р.) у розмірі 0,60 грн., що до-
рівнює номінальній вартості та ринковій вартості, визначеній відповідно 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженій 
рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №05/04/2018-1 від 
05.04.2018 р.).

Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета ак-
цій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже 
володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме єдиного 
акціонера Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРА-
ЦІЯ», яке до розміщення володіє акціями Товариства в кількості – 
7 250 000 шт., що становить 100% у статутному капіталі.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку вони 
розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату при-
йняття рішення - 298,8621%.

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 розміщу-
ються - 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 
залучені від розміщення акцій кошти будуть використані для поповнення 
товарних запасів Товариства, а саме 100 % фінансових ресурсів, залуче-
них від розміщення акцій, будуть направлені на придбання товарних ав-
томобілів.

Конвертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розмі-
щення, не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - Товариство 
зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення ак-
цій, 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 згід-
но із законодавством. 
2. Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

(дата) 
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ПублIчне  
акцIОнеРне тОваРиствО 
«кОнДитеРська ФабРика  

«а.в.к.»
РІчна ІнФОРмацІя  

за 2017 рік  
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Публiчне акцiонерне товариство «Кондитерська фабрика 
«А.В.К.», м.Мукачево», 00382088, Закарпатська обл. 89600 м.Мука-
чево вул.Духновича, б.14, 0313154968

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://mkf.avk. ua/ua/shareholders/

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ау-
диторської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне 
пiдприємство «Аудит», 20432138

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний: 

1) Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО».2) Про 
встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голо-
сування на Загальних зборах акцiонерiв та бюлетеня для кумуля-
тивного голосування на Загальних зборах акцiонерiв.3) Про обран-
ня голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.4) Про розгляд 
звiту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2016 рiк.5) Про розгляд звiту виконав-
чого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕ-
ВО» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», 
М. МУКАЧЕВО» за 2016 рiк.6) Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» 
за 2016 рiк.7) Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора 
щодо рiчного звiту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. 
МУКАЧЕВО» за 2016 рiк.8) Про затвердження рiчного звiту 
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2016 
рiк.9) Про розподiл прибутку або збиткiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФА-
БРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» за 2016 рiк та затвердження плану 
розподiлу прибутку на 2017 рiк. 10) Про виплату дивiдендiв та їх 
розмiр.11) Про затвердження змiн до Статуту ПАТ «КОНДИТЕР-
СЬКА ФАБРИКА «А.В.К.», М. МУКАЧЕВО» (далi за текстом ТОВА-
РИСТВО) шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12) Про обран-
ня особи, уповноваженої на пiдписання Статуту ТОВАРИСТВА в 
новiй редакцiї. 13) Про затвердження змiн до внутрiшнiх положень 
ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 14) Про при-
пинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ТОВАРИ-
СТВА. 15) Про обрання членiв Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 
16) Про затвердження умов цивiльно-правових та трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради ТОВАРИСТВА, встановлення розмiру їх винагороди. 17) Про 
обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових та 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами На-
глядової ради ТОВАРИСТВА. 18) Про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами 
акцiонерiв. По всiх питаннях порядку денного були прийнятi 
рiшення.

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

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«виРОбничО-тОРГОвельне 
ПIДПРиЄмствО хуДОЖнIх виРОбIв  

«яРОславна»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(для опублікування)

І. Загальні відомості ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧО-ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
ХУДОЖНIХ ВИРОБIВ «ЯРОСЛАВНА» ЄДРПОУ 02968541 Місцезнахо-
дження 14000, м. Чернiгiв, вул. Кирпоноса, буд. 25, код тел/факс(0462) 
77-41-21 Електронна адреса yaroslavna.ch@gmail.com Адреса в Інтернет 
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента http://yaroslavna.biz.ua/

ІІ. текст повідомлення: 
Рішення стосовно всіх зазначених в повідомленні осіб прийнято 

25.04.2018 річними загальними зборами акціонерів (протокол №1/18 від 
25.04.2018) – далі – Збори, ці посадові особи до кримiнальної 
вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягались, не на-
дали згоди на рокриття паспортних даних

Повноваження Голови правлiння Мяснiкової Валентини Петрiвни при-
пинено згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. На цій 
посадi була 25 рокiв Володiє 39,7228% статутного капiталу емiтента. По-
вноваження Голови Наглядової ради Валькова Сергiя Яковича припине-
но згiдно рiшення Зборів у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi 
був 6 р. Володiє 39,7228% статутного капiталу. Повноваження Члена На-
глядової ради Мяснiкова Олена Iгорiвна припинено згiдно рiшення Зборiв 
(протокол № 1/18 вiд 25.04.18) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повно-
важень. На посадi була 6 р. Не володiє акцiями емiтента. Повноваження 
Члена Наглядової ради Бруй Алла Миколаївна припинено згiдно рiшення 
Зборів у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi була 21 рiк. Володiє 
0,16% статутного капiталу.Повноваження Члена правлiння Чевплянська 
Iрина Iванiвна припинено згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з закiнченням 
термiну їх дiї. На посадi була 6 р. Не володiє акцiями. Повноваження Чле-
на правлiння Кривошей Надiя Михайлiвна припинено згiдно рiшення Збо-
рів у зв'язку з закiнченням термiну їх дiї. На посадi була 21 рiк. Не володiє 
акцiями емiтента.

Обрано на посаду Голови правлiння Мяснiкову Валентину Петрiвну 
25.04.18 згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з вакантнiстю посади на 3 роки. 
Попереднi посади протягом 5 р.: Голова правлiння емiтента. Володiє 
часткою 39.7228%статутного капiталу Обрано на посаду Члена правлiння 
Кривошей Надiя Михайлiвна згiдно рiшення у зв'язку з вакантнiстю поса-
ди на 3 роки. Попереднi посади протягом 5 р.: член правлiння емiтента, 
розкрийник. Не володiє акцiями емiтента

Призначено на посаду Члена правлiння Чевплянська Iрина Iванiвна 
згiдно Зборів у зв'язку з вакантнiстю посади на 3 роки. Попереднi поса-
ди за 5 р.: член Наглядової ради до 25.04.12, з 25.04.12 - член 
правлiння емiтента, економiст. Не володiє акцiями емiтента Обрано на 
посаду Голови Наглядової ради Валькова Сергiя Яковича 25.04.18 
згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол 1/18 вiд 25.04.18 
на посаду члена НР) та рiшення Наглядової ради (протокол № 4/18 вiд 
25.04.2018) на посаду Голови Наглядової ради у зв'язку з вакантнiстю 
посади, як акцiонер на 3 роки. Попереднi посади за 5 р.: ФОП Валь-
ков С.Я., Голова Наглядової ради емiтента з 25.04.2012. Володiє 
39,7228% статутного капiталу Обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Бруй Алла Миколаївна згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з 
вакантнiстю посади на 3 роки, як акцiонер. Попереднi посади за 5 р.: 
працює модельєром-конструктором, член Наглядової ради емiтента. 
Володiє 0,16% статутного капiталу Обрано на посаду Члена Наглядо-
вої ради Могилевець Олена Iгорiвна згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з 
вакантнiстю посади на 3 роки, як представник акцiонера Мяснiкової Ва-
лентини Петрiвни, що володiє 39,7228% акцiй емiтента. Попереднi по-
сади за 5 р.: художник в товариствi, член Наглядової ради з 25.04.2012. 
Не володiє акцiями емiтента Повноваження Ревiзора Iльїної Людмили 
Миколаївни припинено згiдно рiшення Зборiв у зв'язку з закiнченням 
термiну їх дiї. На посадi була 3 роки Не володiє акцiями емiтента. Об-
рано на посаду Ревiзора Iльїна Людмила Миколаївна згiдно рiшення 
зборiв у зв'язку з вакантнiстю посади на 3 роки. Попереднi посади за 
5 р.: бухгалтер в товариствi, член Наглядової ради до 25.04.2012, з 
25.04.12 - Ревiзор. Не володiє акцiями емiтента. 

Підтверджую достовірність інформації 
Голова правлiння  Мяснiкова В.П. 26.04.18
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тОваРиствО  
З ОбмеЖенОю вIДПОвIДальнIстю  

«укРсОцбуД»
Річна інформація  

емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному  

друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Укрсоцбуд", 
33597609м. Київ , Печерський, 03150, 
м.Київ, Дiлова, 3 (044) 2301310,

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

27.04.2018

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

https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/
xml/show/115657

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА 
ПАРТНЕРИ",, 40131434 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ", 
40131434

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 562 918
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 111 111
Сумарна дебіторська заборгованість 140 108
Грошові кошти та їх еквіваленти 226 631
Власний капітал 552 918
Статутний капітал 150000 150000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -149456 -149090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 10 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
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

Річна інформація емітента цінних паперів 
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

ПРиватне 
акцIОнеРне 
тОваРиствО 
"ПРОмсантехнIка", 
01412414 Полтавська , -, 39800, 
м. Горішні Плавні, 
вул. Будiвельникiв, буд.60 
(5348)76014,

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

27.04.2018

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

promsantechnika.com.ua

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

Полтавське Бюро судово-
економічної експертизи та аудиту, 
23561178

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

27.04.2018

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

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 3687 3875
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2465 2719
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 321 318
Власний капітал -10763 -10154
Статутний капітал 3111 3111
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -21480 -20871
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14034 13595
Поточні зобов'язання і забезпечення 416 434
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.04893 -0,12382

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

-0.04893 -0,12382

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12445395 12445395
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 (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД 
КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00222261
3. Місцезнаходження 82400 м. Стрий вул. Промислова,4
4. Міжміський код, телефон та факс (03245) 5-80-49 (03245) 5-80-49
5. Електронна поштова адреса tech@kpostryi.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.kpo.com.ua

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

2. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

25.04.2018 року (Протокол від 25.04.2018 року) прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення 
зборів (з 25.04.2018 р. по 25.04.2019 р.). 

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 22038 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 45,3762%. 

Характер правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-
продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні 
договори; договори страхування; договори іпотеки; договори оренди, інші 
договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами по-
зики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само 
як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю анало-
гічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та ін-
шого майна Товариства. Всі значні правочини більше 10 000 000 (десять 
мільйонів) здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій: 166 630 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 166 630. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: 
«за» - 166 630 акцій, «проти» - 0 акцій.

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

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

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Кулик Вiктор Миколайо-
вич

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«стРийський ЗавОД кОвальськО-ПРесОвОГО ОблаДнання»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІК»; 05467033; 67550, Одеська 
обл., Лиманський район, селище міського типу Нові Білярі, ОДЕСЬКО-
МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34; +380487593488

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: pik-cjsc.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Емкон-Аудит», 37153128

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та 
секретаря зборiв. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. Звiт виконавчого органу про пiдсумки 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу. Звiт наглядової ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 
ради. Затвердження рiчного фiнансового звiту (балансу) Товариства за 
2016 р. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв То-
вариства за 2016 р. Про припинення повноважень попереднього скла-
ду наглядової ради Товариства. Обрання членiв наглядової ради Това-
риства. Визначення уповноваженої особи на укладання та пiдписання 
вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з новообраними членами 
наглядової ради та визначення розмiру їх винагороди. Прийняття 
рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження 
статуту, викладеного в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої осо-
би на пiдписання затвердженого черговими загальними зборами стату-
ту товариства, викладеного в новiй редакцiї. Прийняття рiшення про 
внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному 
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та гро-
мадських формувань. Визначення особи, уповноваженої на внесення 
усiх необхiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань. Про пiдтвердження рiшень 
органiв управлiння товариства. Прийняття рiшення про укладення (за-
твердження) договорiв (угод, контрактiв).

ВИРІШИЛИ:
1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Пятков-

ської Валентини Василівни, членів комісії: Лобчука Олега Вячеславо-
вича та Бесараб Василя Григоровича. 2. Обрати головою Зборів – 
Єщенко Ольгу Вікторівну, а секретарем – Мусієнко Лілію Петрівну. 
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а 
для запитань та відповідей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звіт виконав-
чого органу (директора) ПАТ «Пік» про підсумки діяльності Товариства 
за 2016 рік. 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Пік» за 2016 рік. 
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Пік» за 2016 рік. 
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків 
ПАТ «Пік» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат». 8. Припинити 
повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Пік» в особі 
Прокоси Б.С., Ковток Г.І., Прокопика Т. І. 9. Обрати шляхом кумулятив-
ного голосування нових членів Наглядової ради у складі 3 (трьох) осіб: 
Прокоса Богдан Сергiйович - є представником акцiонера - юридичної 
особи ТОВ «УТ «УЛФ», який володiє 93,9523% Статутного капiталу 
емiтента.; Ковток Галина Іванівна - є представником акцiонера - юри-
дичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», який володiє 93,9523% Статутного 
капiталу емiтента.; Прокопик Тарас Ігорович - є представником 
акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», який володiє 93,9523% 
Статутного капiталу емiтента. На найближчому засіданні Наглядової 
ради невідкладно обрати голову наглядової ради. 10. Затвердити умо-
ви цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової 
ради, а саме: Прокосою Богданом Сергійовичем, Ковток Галиною Іва-
нівною, Прокопиком Тарасом Ігоровичем та визначити, що діяльність 
членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповнова-
жити директора ПАТ «Пік» Олексюка А.І. на підписання вказаних дого-
ворів з членами наглядової ради. 11. Затвердити нову редакцію стату-
ту ПАТ «Пік». 12. Доручити підписати нову редакцію Статуту товариства 
голові та секретарю загальних зборів акціонерів і забезпечити його 
державну реєстрацію. 13. Викласти положення про загальні збори, на-
глядову раду, виконавчий орган в новій редакції, затвердити їх та до-
ручити їх підписання голові та секретарю загальних зборів акціонерів. 
14. Викласти принципи (кодекс) корпоративного управління товариства 
в новій редакції, затвердити їх та доручити їх підписання голові та се-
кретарю загальних зборів акціонерів. 15. Підтвердити рішення органів 
управління Товариства, що були прийняті наглядовою радою та вико-
навчим органом (директором) на протязі 2016 року. 16. Попередньо по-
годити та схвалити укладення (затвердження) договорів (угод, конт-
рактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, 
договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про 
надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), 
договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу.

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

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО  
«ПІк»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

203

Повідомлення про виникнення особливої інформації :1. Загальні 
відомості

Повне найменування емітента: ПублIчне акцIОнеРне 
тОваРиствО «кОРОстенський ЗавОД 
хIмIчнОГО маШинОбуДування»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00217679;
Місцезнаходження емітента: 11507 Житомирська, Коростенський 

район,м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04142) 9-65-30; (04142) 4-57-64
Електронна поштова адреса емітента: khimmash@emzvit.com.ua;
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.khimmash.com.ua
Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. текст повідомлення: 27 квiтня 2018 року рiчними загальними збора-

ми акцiонерiв товариства ПАТ «Хiммаш» прийнятте рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:1) попередньо схва-
лити значнi правочини щодо отримання Публiчним акцiонерним товариством 
«Коростенський завод хiмiчного машинобудування» у банкiвських установах, 
юридичних осiб (резидентiв, нерезидентiв) кредитiв для поповнення обiгових 
коштiв, якi, у разi необхiдностi, можуть залучатись Правлiнням Товариства за 
погодженням з Наглядовою радою, протягом не бiльше як 1 (одного) року з 
дати прийняття цього рiшення, граничною сукупною вартiстю правочину на 
рiвнi 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 р. 
складає 67117 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 148,99355%. Загальна кiлькiсть го-

лосуючих акцiй станом на дату прийняття рiчними загальними зборами 
акцiонерiв емiтента рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв складає 4 286 350 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi 
вiдбулися 27.04.2018 р. складає-4 286 349 штук голосуючих акцiй, Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 286 349 
штук , або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних 
загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» 
прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.

2) попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Това-
риством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, граничною сукупною вартiстю 300 000 000 (триста мiльйонiв) гри-
вень 00 копiйок.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 р. складає 67117 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) складає 446,98065%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ста-
ном на дату прийняття рiчними загальними зборами акцiонерiв емiтента 
рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв складає 4 286 
350 штук голосуючих акцiйКiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2018 р. 
складає-4 286 349 штук голосуючих акцiй, Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «ЗА» прийняття рiшення - 4 286 349 штук , або 100 % 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних збо-
рах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття да-
ного рiшення голосiв не зареєстровано.3. ПідписГолова Правлiння Рубан 
Вiктор Анатолiйович, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законо-
давством. 27.04.2018 р

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: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМ. ТЕЛЬМАНА»; 03779685; 
42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 17; +380544899481

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: agro-telmana.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
 АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори:
27.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не над-
ходили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови 
та секретаря зборiв. 3. Затвердження порядку проведення загальних 
зборiв акцiонерного товариства. 4. Звiт виконавчого органу про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та 
прий няття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. 
Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного 
фiнансового звiту (балансу) Товариства за 2016 р. 7. Визначення поряд-
ку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. 8. Про 
припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товари-
ства. 9. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10. Визначення 
уповноваженої особи на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради та ви-
значення розмiру їх винагороди. 11. Прийняття рiшення про внесення 
змiн до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в 
новiй редакцiї. 12. Визначення уповноваженої особи на пiдписання за-
твердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викла-
деного в новiй редакцiї. 13. Про списання основних засобiв. 14. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. 15. Прийняття 
рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 

Прийнятi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: голо-
ви комiсiї - Карпець Надiї Миколаївни, членiв комiсiї - Бойко Володими-

ра Миколайовича, Сердюк Ганни Василiвни. 2. Обрати головою Зборiв – 
Фурмана Iгоря Володимировича, а секретарем – Iващенко Олександра 
Васильовича. 3. Затвердити порядок роботи Зборiв: для доповiдей – до 
15 хвилин, а для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 4. Затвердити 
звiт виконавчого органу (директора) ПАТ «IМ. ТЕЛЬМАНА» про пiдсумки 
дiяльностi за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради 
ПАТ «IМ. ТЕЛЬМАНА» за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт 
(баланс) ПАТ «IМ. ТЕЛЬМАНА» за 2016 рiк. 7. Затвердити порядок 
розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПАТ «IМ. ТЕЛЬМАНА» за 2016 
рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 8. Припинити повноваження на-
глядової ради Товариства, а саме: Прокоси Богдана Сергiйовича, Дутки 
Iгоря Михайловича, Сороки Наталiї Василiвни. 9. Обрати шляхом куму-
лятивного голосування, нових членiв Наглядової ради товариства у 
складi 3 (трьох) осiб: Прокоса Богдан Сергiйович, Сорока Наталiя 
Василiвна, Олексюк Андрiан Iванович. 10. Уповноважити директора То-
вариства Iващенка О.В. на пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв 
(договорiв) з новообраними членами наглядової ради та визначити 
здiйснення їх дiяльностi на безоплатнiй умовi. 11. Внести вiдповiднi 
змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань, а також установчих документiв 
пiдприємства, де визначити адресу мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМ. ТЕЛЬМАНА»: 42071, Сумська обл., 
Роменський район, с. Погожа Криниця, вулиця Центральна, буд. 17, та 
вiдповiдно внести змiни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IМ. ТЕЛЬМАНА», викласти та затвер-
дити його в новiй редакцiї, а саме: Мiсцезнаходження товариства: згiдно 
даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Затвердити нову 
редакцiю статуту ПАТ «Iм. Тельмана» i доручити директору Товариства 
Iващенку О.В. пiдписати його та здiйснити державну реєстрацiю з ура-
хуванням внесених змiн. 12. Уповноважити директора Товариства 
Iващенка О.В. на пiдписання затвердженого черговими загальними збо-
рами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї 13. Списати 
основнi засоби товариства, перелiк яких буде викладено в Додатку №1 
до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ПАТ «IМ. ТЕЛЬ-
МАНА» 2017 року. 14. Пiдтвердити всi рiшення органiв управлiння това-
риства. 15. Попередньо погодити та схвалити укладення договорiв 
(угод, контрактiв), а саме: кредитнi договори, договори iпотеки, догово-
ри застави, договори поруки, договори гарантiї, договори доручень, до-
говори про надання фiнансової допомоги, договори поставки (купiвлi-
продажу), договори вiдступлення права вимоги та договори 
переведення боргу.

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

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«Ім. тельмана»
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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 «ЄвРОцемент-укРаЇна»

2. Код за ЄДРПОУ: 00293060 3. Місцезнаходження: 64200, Харкiвська 
обл., м. Балаклiя, Цемзаводське шосе,3 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (05749)2-36-45 (05749)2-36-45 5. Електронна поштова адреса: 
ukrinfo@eurocem.org 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://eurocement.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення
27.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Характер правочинiв – договори (ряд взаємопов'язаних договорiв) 
купiвлi-продажу клiнкеру цементного мiж Товариством (покупець) i ЗАТ 
«ЄВРОЦЕМЕНТ - трейд» (РФ) (продавець) на загальну суму, яка переви-
щує 50% вартостi балансових активiв Товариства. Гранична сума, на яку 
може бути здiйснений такий правочин, не повинна перевищувати в 
сукупностi 3 млрд. гривень (Три мiльярди гривень).

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 857 843 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 349,71 -%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 109331332.

кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах –109 086 063.

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення - 
109 086 063, «проти» – 0, «утрималося» -0.

27.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Характер правочинiв – договори купiвлi - продажу електроенергiї та 
природного газу за цiною, яка не перевищує максимально встановлену 
цiну НКРЕКП України. Гранична сума, на яку може бути здiйснений такий 
правочин, не повинна перевищувати в сукупностi 800 млн. гривень 
(Вiсiмсот мiльйонiв гривень).

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 857 843 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 93,26 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 109331332.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загаль-

них зборах – 109 086 063.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняте рiшення - 

109 086 063, «проти» – 0, «утрималося» -0.
III. Підпис

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

М.П. 27.04.2018
(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 
"Прометей - Телеком"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33792630

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь вул. Красноф-
лотська, буд.170

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 206-69-22 (062) 206-69-22

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

gorohovik@altera-finance.com

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

http://33792630.smida.gov.ua/

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

2. текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Зiнченко Володимир Олексан-

дрович (паспорт: серiя НМ номер 262163 виданий Козелецьким РВ УМВС 
України в Чернигiвськiй обл. 21.08.2006) припинено 27.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Загальними збо-
рами акцiонерiв Протокол №1 вiд 27.04.2018. Повноваження Член Нагля-
дової ради Гороховiк Алiна Дмитрiвна (паспорт: серiя НЕ номер 448847 
виданий Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
05.09.2006) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 
2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 
вiд 27.04.2018. Повноваження Член Наглядової ради Пєтухов Сергiй 
Сергiйович (паспорт: серiя ВЕ номер 536084 виданий Вороштловським РВ 
УМВС України в мiстi Донецьку 08.12.2001) припинено 27.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 

особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Загальними збо-
рами акцiонерiв Протокол №1 вiд 27.04.2018. Член Наглядової ради Пєту-
хов Сергiй Сергiйович (паспорт: серiя ВЕ номер 536084 виданий 
08.12.2001 Вороштловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 08.12.2001) 
обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв - директор, водiй. Рiшення прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв Протокол №1 вiд 27.04.2018. Посадова особа є представни-
ком акцiонера ТОВ «Технiчний центр «ВЕБIННЕКСТ» (ЄДРПОУ 35457220, 
яке володiє акцiями Товариства на загальну суму 87781грн. 00 коп, що 
складає 0,0585% ) Член Наглядової ради Смик Наталiя Василiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрис-
консульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 
вiд 27.04.2018. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ФОНД 
К-5» (ЄДРПОУ 34618967,яке володiє акцiями Товариства на загальну суму 
20133грн. 00 коп, що складає 0,01342% ) Член Наглядової ради Григорен-
ко Олена Анатолiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв - генеральний директор,голова правлiння. Рiшення прий-
нято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 27.04.2018.. Поса-
дова особа є представником акцiонера ПРАТ «ВСК Iншуранс 
Груп»»(ЄДРПОУ 35689942, володiє акцiями Товариства на загальну суму 
1279046 грн. 00 коп, що складає0,852697%) Голова Наглядової ради Гри-
горенко Олена Анатолiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
призначено 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв- генеральний директор,голова правлiння . 
Рiшення прийнято засiданням Наглядової ради Протокол б\н вiд 
27.04.2018. Посадова особа є представником акцiонера ПРАТ «ВСК 
Iншуранс Груп»»(ЄДРПОУ 35689942, володiє акцiями Товариства на за-
гальну суму 1279046 грн. 00 коп, що складає0,852697%).

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Ганцева Свiтлана Василiвна
  М.П.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ПРОметей - телекОм»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Джей Ті Інтернешнл Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 14372142
3. Місцезнаходження: 39605 м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-76-00, (0536) 79-76-15
5. Електронна поштова адреса: ganna.huhriy@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://jtiu.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст Повідомлення 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 
одноосібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який 
може вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття цього рі-
шення до 25 квітня 2019 року за наступними характеристиками: про-
даж тютюнових виробів українським компаніям граничною сукупною 
вартістю 15 000 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 6 429 597 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 233,296%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття рішення 
не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одноосібним акціо-
нером Товариства.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчиняти-
ся Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення до 25 квітня 
2019 року за наступними характеристиками: продаж готової продукції за-
кордонним компаніям граничною сукупною вартістю 3 415 170 850,00 грн., 
що еквівалентно 130 000 000,00 доларів США у перерахунку по курсу НБУ 
на дату прийняття рішення. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 6 429 597 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 53,116%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття рішення 

не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одноосібним акціо-
нером Товариства.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчиняти-
ся Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення до 25 квітня 
2019 року за наступними характеристиками: придбання тютюну та нетю-
тюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 3 940 581 750,00 грн., 
що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США у перерахунку по курсу НБУ 
на дату прийняття рішення. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 6 429 597 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 61,288%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття рішення 
не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одноосібним акціо-
нером Товариства.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним Акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчиняти-
ся Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення до 25 квітня 
2019 року за наступними характеристиками: отримання (продовження) 
кредитних ліній в ПАТ «СІТІБАНК» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» гра-
ничною сукупною вартістю 3 283 818 125,00 грн., що еквівалентно 
125 000 000,00 доларів США в перерахунку по курсу НБУ на дату прийнят-
тя рішення (в тому числі, кредитної лінії в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з 
лімітом 40 000 000,00 евро та ПАТ «СІТІБАНК» з лімітом 70 000 000,00 до-
ларів США). Уповноважити генерального директора та менеджера з юри-
дичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або до-
даткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної 
сукупної вартості.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 6 429 597 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 51,073%.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєструвалися для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття рішення 
не надаються, в зв'язку з тим, що рішення приймалось одноосібним акціо-
нером 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  Шамплінська І.Ю.  27.04.2018

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО «ДЖей тІ ІнтеРнеШнл укРаЇна»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВБУДIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 21507855
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вулиця Т.Строкача, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 495-27-93,  

+380 (44) 254-28-54
5. Електронна поштова адреса: office@kbi.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-

тися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у 
ході поточної діяльності у ході поточної діяльності, а саме: правочинів, 
учинених Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є 
його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів товари-

ства, за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повнова-
ження на укладання таких правочинів Голові правління товариства Чижову 
Андрію Михайловичу.

Гранична сукупна вартість правочинів: 70000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 15691,10 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 446,00%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 100.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-

формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ 
«КИЇВБУДІНВЕСТ» 28.04.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  Чижов А.М.
28.04.2018

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО «киЇвбуДIнвест»
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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 

«Сколiвський Агротехсервiс»; 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітен-
та: 03753160; 3. Місцезнаходження емітента: 82613 , Львiвська область , 
Сколiвський р-н, смт. Верхнє Синьовидне, вул.Сiчових Стрiльцiв,205; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03251) 34442 ; 5. Електрон-
на поштова адреса емітента: 03753160@skoleagro.pat.ua; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: skoleagro.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: 
ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв. 

2. текст повідомлення.

Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018р. прийняли рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв, зокрема договорiв 
оренди, договорiв купiвлi-продажу майна, гранична сукупнiсть вартiсть 
яких 280 тис. грн . Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 583,20 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 48,01% . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
244 264 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах, - 244 264 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» - 244 264 шт., та «проти» - 0 шт. прийняття рiшення. 

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

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

3.2. Найменування посади: Директор Лаганович Степан Юрiйович.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«скОлIвський аГРОтехсеРвIс»

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації  

емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРиствО «киЇвський РIчкОвий ПОРт», 03150071, 
04071, м. київ, Подiльський р-н, вул. верхнiй вал, 70, (044) 4252466, 
4637694 (044) 4636539; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018 р.; 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: krp.com.ua; 4. Найменування, ідентифікаційний код юридич-
ної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності: товариство з обме-
женою відповідальністю «аудиторська фірма «Дігрешн груп», 
31450876; 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Річні загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
13.04.2017. Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про 
обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства та прийняття рiшення про 
припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Зборiв Това-
риства. 3. Звiт голови Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiїТовариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi. 8. Про 
внесення змiн до статуту Товариства. Затвердження Статуту в новiй 
редакцiї. 9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 10. Про 
вiдкликання (дострокове припинення) повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
12. Про затвердження умов договорiв (типової форми договору), що укла-
датимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписаннядоговорiв 
з членами Наглядової ради Товариства. 13. Попереднє схвалення та по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття та-
кого рiшення. Жодних пропозицiй до перелiку питань до порядку денного 
не надходило. ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РIШЕННЯ: З першого питання порядку 
денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства: 
Куценко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї; Долга Оксана 
Русланiвна - член лiчильної комiсiї; Великанов Сергiй Володимирович - 
член лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї вважати припине-
ними пiсля розгляду та пiдрахунку голосiв по всiм питанням порядку ден-
ного. З другого питання порядку денного: 2.Обрати головою рiчних 
загальних зборiв Товариства – Пiдлужну Мальвiну Михайлiвну; секрета-
рем рiчних загальних зборiв Товариства – Терещенко Iрину Василiвну. З 
третього питання порядку денного: 3. Затвердити звiт голови Правлiння 
про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. З четвертого питання порядку денного: 4. Затвердити звiт Наглядової 
ради Товариства за 2016 рiк. З п’ятого питання порядку денного: 5. За-
твердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. З шостого пи-

тання порядку денного: 6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. З 
сьомого питання порядку денного: 7. Збиток Товариства за 2016 рiк покри-
ти за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. У зв`язку з наявними збитками 
дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. З восьмого пи-
тання порядку денного: 8. Внести змiни до статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом 
викладення його у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю статуту Това-
риства. Доручити головi Правлiння Товариства Бойко Сергiю Вячеславо-
вичу пiдписати Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ-
ЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, 
пов’язанi iз державною реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй 
новiй редакцiї у встановленому законодавством порядку, в тому числi 
шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi. З дев’ятого питання 
порядку денного: 9. Внести змiни та доповнення до наступних внутрiшнiх 
положень Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї: Положення 
про Загальнi збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товари-
ства; Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про поря-
док вчинення значних правочинiв та Положення про порядок вчинення 
правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Затвердити зазначенi 
внутрiшнi положення Товариства. Доручити головi Правлiння Товариства 
Бойко Сергiю Вячеславовичу пiдписати щойно затвердженi новi редакцiї 
цих внутрiшнiх положень Товариства. З десятого питання порядку денно-
го: 10. Вiдкликати (достроково припинити) повноваження членiв Наглядо-
вої ради Товариства: Бродського Юрiя Михайловича – голови Наглядової 
ради, Черепанi Вячеслава Михайловича, Коломiйця Юрiя Олександрови-
ча – членiв Наглядової ради. З одинадцятого питання порядку денного: 
11. Перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства: Бродський 
Юрiй Михайлович, Коваленко Iрина Олексiївна, Русанов Вячеслав Вален-
тинович, Сiсецька Любов Василiвна, Набокiна Нiна Андрiївна. З дванадця-
того питання порядку денного: 12. Затвердити умови договорiв (типову 
форму договору), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову 
Правлiння Товариства. З тринадцятого питання порядку денного: 13. По-
передньо схвалити та попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ «КИЇВПОРТ» у ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, тобто до 13.04.2018 року, а саме: характер правочинiв – 
договори застави строком дiї не бiльше як 5 (п’ять) рокiв, гранична сукуп-
на вартiсть правочину або правочинiв 50 000 000 гривень; характер 
правочинiв – договори iпотеки строком дiї не бiльше як 5 (п’ять) рокiв, гра-
нична сукупна вартiсть правочину або правочинiв 100 000 000 гривень; ха-
рактер правочинiв – договори кредиту строком дiї не бiльше як 5 (п’ять) 
рокiв, гранична сукупна вартiсть правочину або правочинiв 100 000 000 
гривень; договори управлiння майном строком дiї не бiльше 10 (десяти) 
рокiв, гранична сукупна вартiсть правочину або правочинiв 100 000 000 
гривень; договори купiвлi- продажу нерухомого майна, основних засобiв, 
рухомого майна, гранична сукупна вартiсть правочину або правочинiв 
50 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї 
щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого 
Зборами рiшення, а голову Правлiння на укладання та пiдписання таких 
значних правочинiв вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою Товари-
ства умов. 

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

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«киЇвський РIчкОвий ПОРт»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Веселинiвський завод сухого знежире-
ного молока", 00446546Миколаївська , 
Веселинiвський, 57001, смт. Веселино-
ве, вул. Будiвельникiв,30 05163 2130,

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

30.04.2018

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

veselinovosom.pat.ua

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

Фiрма "Трансаудит" у виглядi товари-
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 
23865010

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Загальнi збори акцiонерiв скликанi 27 
квiтня 2017 року (кворум 100% голосуючих акцiй) за iнiцiативою наглядо-
вої ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. 
На розгляд загальних зборiв винесенi питання порядку денного затвер-
дженого наглядовою радою, а саме:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт генерального директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за результатами розгляду звiту Генерального Директора 
Товариства.
5. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами 
розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог 
законодавства. 
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 
передбачених законом.
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi укладатимуть-
ся з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
13. Надання згоди на вчинення значного правочину та надання повнова-
жень на укладання такого правочину.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття 
цього рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
Усi питання порядку денного розглянутi та прийнятi рiшення вiдповiдно 
до запропонованих проектiв рiшень.
6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього 
періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

1000000 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

7.47 0 7.47 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

1000000 0 1000000 0

Дата складання 
переліку осіб, 
які мають право 
на отримання 
дивідендів

02.10.2017 02.10.2017

Дата виплати 
дивідендів

21.10.2017 21.10.2017

Опис Рiчними загальними зборами акцiонерiв 28.04.2017 
року прийняте рiшення: 1. Затвердити розподiл чистого 
прибуток Товариства , отриманий за результатами 
дiяльностi у 2016 роцi наступним чином:0,1 % - до 
резервного капiталу; 89,9 % - у фонд розвитку 
Товариства; 10 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам. 
2.Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за 
пiдсумками роботи за 2016 рiк у розмiрi 1000000,00 грн. 
3.Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється 
акцiонерам безпосередньо у порядку, визначеному 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку. Наглядовою радою товариства 15.09.2017 
року(протокол № б/н) прийняте рiшення 1.Визначити 
«02» жовтня 2017 року облiковую датою на яку буде 
складено перелiк осiб якi мають право на отримання 
дивiдендiв 2.Здiйснити нарахування та виплату 
дивiдендiв у розмiрi, визначеному рiшенням рiчних 
загальних зборiв Публiчне акцiонерне товариство 
"Веселинiвський завод сухого знежиреного молока" вiд 
21.04.2017, в порядку, визначеному частиною 2 статтi 
30 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
частиною 5 статтi 20 Закону України «Про депозитарну 
систему України»; Сума дивiдендiв на одну акцiю за 
2016 рiк складає 7,47грн. 3. Протягом 10 днiв з дати 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, Товариство повiдомляє осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, 
порядок та строк їх виплати шляхом розмiщення 
вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства. 
4. Встановити «02»жовтня2017 року датою початку 
виплати дивiдендiв «21» жовтня 2017 року датою 
закiнчення виплати дивiдендiв. 5.Виплата дивiдендiв 
здiйснюється безпосередньо акцiонерам з урахуванням 
вимог визначених рiшенням НКЦФР №391 вiд 
12.04.2016 року.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «веселинIвський ЗавОД сухОГО ЗнеЖиРенОГО мОлОка»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Код за 
ЄДРПОУ 03357671 Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, вул. Ремiснича 
(Комсомольська), буд. 55-б. Тел/ ф(0462)77-43-24 Електронна адреса 
yemets.oleg@gmail.com Адреса в Інтернет для розкриття http://www.otke.
cn.ua/ 

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. текст повідомлення Дата прийняття рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 
50  % активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
24.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальнi збори акцiонерiв; Предмет правочину: придбання природного газу 

на опалювальний перiод 2018/2019 року граничною сукупнiстю вартостi 
правочинiв 1 120 000 тис. грн.: Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.): 377108 тис. грн.; 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв , що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 297 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 
3 030 120 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
зборах: 2423796 шт. (79,99%); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення: 2423796 шт. (100%вiд зареєстрованих для 
участi у загальних зборах, 79,99 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй); Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.; Додатковi критерiї вiднесення правочинiв до значних, 
визначенi статутом, вiдсутнi.

ІІІ. Підтверджую достовірність цієї інформації. Голова правлiння Гера-
щенко В. М. 24.04.2018

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ОблтеПлОкОмуненеРГО»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента. 

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

«будiвельно - монтажне управлiння по газифiкацiї» 2. Код за ЄДРПОУ 
03335563 3. Місцезнаходження 29019, м. Хмельницький, Проспект 
Миру 42/1 4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 71-72-70 (0382) 
71-72-70 5. Електронна поштова адреса patbmu@ukr.net 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації bmu.pat.ua 7.Вид особливої інформації відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів II. Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 27.04.2018 р. На-
зва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори 
акцiонерiв.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:Схвалити 

попереднє надання згоди на укладення Товариством з 28 квiтня 2018 р. по 
30 квiтня 2019 р. договорiв купiвлi-продажу робiт, послуг або майна (вклю-
чаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи 
продавцем, та коли ринкова вартiсть предмету таких правочинiв буде ста-
новити 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть таких 
правочинiв не повинна перевищувати 90 млн. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 рiк - 7378 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1219.8% Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 9711686 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах акцiонерiв – 7304863 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 7304864 шт., «проти» 
прийняття рiшення - 0. Голова правління Янечко Леонiд Володимирович

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«буДIвельнО - мОнтаЖне уПРавлIння ПО ГаЗиФIкацIЇ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Джей Ті Інтернешнл Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 14372142
3. Місцезнаходження: 39605 м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 79-76-00, (0536) 79-76-15
5. Електронна поштова адреса: ganna.huhriy@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припинити 
повноваження члена Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олек-
сійовича. Підстава такого рішення: рішення акціонера від 26.04.2018 р. У 
зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової 
ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова осо-
ба перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови На-
глядової ради) з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти повноваження члена Наглядової ради Товариства Гусач Валерiї 
Вадимiвни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 
26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 
з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти повноваження члена Наглядової ради Товариства Малова Романа 
Олександровича. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства 
від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Това-
риства з 25.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Савенкової (Дубо-
вик) Тетяни Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення акціонера 
Товариства від 26.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень поса-
дової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голо-
ви Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ре-
візійної комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 21.04.2016 р. Акція-
ми Товариства не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кононихiної Тетяни 

Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства 
від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Това-
риства з 21.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, по-
вноваження якої припинено, нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення припини-
ти повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Зiмовнової Лариси 
Анатолiївни. Підстава такого рішення: рішення акціонера Товариства від 
26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства 
з 21.04.2016 р. Акціями Товариства не володіє. Замість особи, повнова-
ження якої припинено, нікого не обрано.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл 
Холдинг Бі.Ві., Коваленка Миколу Олексійовича. Підстава такого рішення: 
рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: 
на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: директор інженерної служби.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл Хол-
динг Бі.Ві., Гусач Валерію Вадимівну. Підстава такого рішення: рішення ак-
ціонеріа Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 1 (один) 
рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями 
Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: ди-
ректор служби управлінського обліку, фінансового аналізу та контролю, ме-
неджер по фінансовому плануванню та аналізу служби фінансів.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одно-
осібним акціонером Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
членом Наглядової ради, представника акціонера Джей Ті Інтернешнл 
Холдинг Бі.Ві., Малова Романа Олександровича. Підстава такого рішення: 
рішення акціонера Товариства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: 
на 1 (один) рік. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: менеджер з юридичних питань.

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Коваленка Миколу Олексійовича. Підстава та-
кого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. (Про-
токол від 26.04.2018 р.). Термін, на який обрано: на 1 (один) рік. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не 
володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор інже-
нерної служби.

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  Шамплінська І.Ю.  27.04.2018

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«ДЖей тІ ІнтеРнеШнл укРаЇна»
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РІчна ІнФОРмацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АГРО»; 
33268530; 37340, Полтавська обл., Гадяцький район, село Сари, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 49; +380535423727

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: standart-agro-llc.com.ua
4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

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

тОваРиствО З ОбмеЖенОю вІДПОвІДальнІстю  
«станДаРт - аГРО»

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 "АГРО РЕСУРС"
2. Код за ЄДРПОУ 30278951
3. Місцезнаходження 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМО-

ГИ, будинок 121В
4. Міжміський код, телефон та факс 0443934073 0443934073
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://agro-resourse-pjsc.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-

ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядо-
вої ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на 
три роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного 
акцiонерного товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання 
членiв наглядової ради.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса 
Iгоровича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. По-
садова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
29.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядо-
вої ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на 
три роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного 
акцiонерного товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання 
членiв наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки Наталiї 
Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. По-
садова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
29.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) припинено повноваження наглядо-
вої ради Товариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на 
три роки до порядку денного рiчних загальних зборiв приватного 
акцiонерного товариства обов’язково вносяться питання щодо прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання 
членiв наглядової ради.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси Богдана 
Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. 
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 
29.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради То-
вариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до 
порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товари-
ства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової 
ради.

Обрано членом Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Термiн 
призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодав-
ства. Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ 
«УЛФ», яка володiє 43,1524% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi наступнi посади: начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Райз - 
Максимко», заступник директора з юридичних питань ТОВ «Укр-
лендiнвест», начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Фiнансово - консалтин-
гова група «Укрм'ясо», Заступник директора з юридичних питань 
виробничий аудитор ТОВ «Укрлендiнвест». 29.04.2015 був обраний Голо-
вою Наглядової ради Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради То-
вариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до 
порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товари-
ства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової 
ради.

Обрано членом Наглядової ради - Сорока Наталiя Василiвна. Термiн 
призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог законодав-
ства. Сорока Н.В. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ 
«УЛФ», яка володiє 43,1524% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади фiнансового директора ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник 
генерального директора з питань фiнансiв та економiки ПрАТ «Райз-
Максимко», Заступник директора з питань контрольно - ревiзiйної роботи 
ТОВ «Спецагропроект». 29.04.2015 була обрана Членом Наглядової ради 
Товариства.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №35 вiд 27.04.2018р.) обрано членiв наглядової ради То-
вариства. Пiдстава прийнятого рiшення - не рiдше нiж раз на три роки до 
порядку денного рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного товари-
ства обов’язково вносяться питання щодо прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової 
ради.

Обрано членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства та вимог за-
конодавства. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи 
ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 43,1524% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 
особа акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посади директора ТОВ «Систем технолоджi компанi 
iнвестментс». 29.04.2015 був обраний Членом Наглядової ради Товари-
ства.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.04.2018 р. (про-
токол №21), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:

обрано на посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса 
Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу На-
глядової ради 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 СIТКОВСЬКИЙ ВIКТОР СЕМЕНОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«аГРО РесуРс»
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РІчна ІнФОРмацІя  
за 2017 рік

емітента цінних паперів  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», 19355562, Україна Закарпатська обл. 88000 
м. Ужгород вул. Ю. Гойди, 10, 0312619830

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.atcominvestbank.com

4. найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «АКТИВ-АУДИТ», 30785437

5. Інформація про загальні збори: 
06.04.2017 проведено позачергові загальні збори. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання лiчiльної комiсiї позачергових За-

гальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».2. Про обрання се-
кретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та затвер-
дження регламенту зборiв.3. Про збiльшення розмiру статутного 
к а п i та л у  П У Б Л I Ч Н О ГО  А К Ц I О Н Е Р Н О ГО  ТО ВА Р И СТ ВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» шляхом приватного 
розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.4. Прийняття рiшення про при-
ватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є участника-
ми такого розмiщення).5. Про затвердження оцiнки та умов викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про 
збiльшення розмiру статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».6. Затвер-
дження проспекту емiсiї акцiй.7. Визначення уповноваженого органу 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», якому надаються вiдповiднi повноваження 
для органiзацiї та проведення приватного розмiщення простих iменних 
акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».8. Визначення уповноважених осiб 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», яким надаються вiдповiднi повноваження 
для органiзацiї та проведення приватного розмiщення простих iменних 
акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

26.04.2017 проведено річні загальні збори. 
ПОРЯДКОК ДЕННИЙ:1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

акц iонер iв  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».2. Про обрання секретаря 
Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та затвердження ре-
гламенту зборiв.3. Розгляд звiту Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» за 2016 рiк.4. Розгляд звiту Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» за 2016 рiк.5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Спостережної ради.6. Затвердження звiту аудитора 
та заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту 
рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2016 рiк.7. Затвер-
дження рiчного звiту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2016 рiк.8. Розподiл при-
бутку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2016 рiк. 9. Прийняття рiшення про при-
пинення повноважень голови та членiв Спостережної ради.10. Обран-
ня голови та членiв Спостережної Ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв,  трудових договорiв (контрактiв),  що 
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Спостережної Ради.

16.06.2017 проведено позачергові загальні збори. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових За-

гальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».2. Обрання Голови та 
секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» та затвердження регламенту зборiв.3. Про збiльшення розмiру 

статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» шляхом приватного 
розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.4. Прийняття рiшення про при-
ватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасника-
ми такого розмiщення).5. Про затвердження оцiнки та умов викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про 
збiльшення розмiру статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».6. Затвер-
дження проспекту емiсiї акцiй.7. Визначення уповноваженого органу 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», якому надаються вiдповiднi повноваження 
для органiзацiї та проведення приватного розмiщення простих iменних 
акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». 8. Визначення уповноважених осiб 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», яким надаються вiдповiднi повноваження 
для органiзацiї та проведення приватного розмiщення простих iменних 
акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

25.06.2017 проведено позачергові загальні збори. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових За-

гальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».2. Обрання секрета-
ря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» та затвердження регламенту зборiв.3. Внесення та затвер-
дження змiн до Статуту шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.

01.08.2017 проведено позачергові загальні збори. Порядок 
денний:1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».2. Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та затвердження регламен-
ту зборiв.3. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови 
та членiв Спостережної ради.4. Обрання голови та членiв Спостереж-
ної Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної Ради.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/
перерахованих дивідендів, 
грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів 
на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну 
дату
Опис У звiтному перiодi дивiденти не нараховувалися та не 

сплачувалися

в.о. Голови Правлiння  Журкі ю.ч.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«кОмеРцIйний IнвестицIйний банк»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
«банк «клІРинГОвий ДІм»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382
3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 

літера А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039
5. Електронна поштова адреса: alla.zahorodnia@clhs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.clhs.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

26 квітня 2018 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ» (Протокол №38 від 26.04.2018 р.) у зв‘язку із закінченням тер-
міну повноважень припинено повноваження:

- Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Во-
робйова В.В. вперше було обрано на посаду Голови Наглядової 
Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 13 квітня 2012 року, переобрано на 
посаду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Горисла-
вець Н.Ю. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 31 липня 2012 року, переобрано на поса-
ду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Дирдіної Ірини Володимирівни. Дирді-
ну І.В. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 
25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Колєди Ірини Петрівни. Колєду І.П. 
вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 
25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Кротюка Володимира Леонідовича. 
Кротюка В.Л. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 27 листопада 2015 року, переобрано на по-
саду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана. 

26 квітня 2018 року року згідно з Рішенням Загальних зборів ак-
ціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ» (Протокол №38 від 26.04.2018 р.) обрано Наглядову Раду у 
наступному складі (строк повноважень обраного складу Наглядової 
Ради – до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):

- Голова Наглядової Ради Воробйов Віктор Валерійович, пред-
ставник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Воробйов В.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi по-
сади: з 13.04.2012 р. по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ». Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Дирдіна Ірина Володимирівна, пред-
ставник акціонера Льовочкіної Ю.В.

Дирдіна І.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi поса-
ди: з 01.06.2012 р. по теперішній час - директор ТОВ «Юридична 
фірма «СІ.ТІ.АР.». Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Колєда Ірина Петрівна, представник ак-
ціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Колєда І.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi поса-
ди: з 21.06.2011 р. по 23.04.2015 р. – Радник Голови Правління АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 23.04.2015 р. по теперішній час - Член На-
глядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у 
статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Кротюк Володимир Леонідович, пред-
ставник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Кротюк В.Л. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi поса-
ди: з 28.08.2000 р. по 06.02.2012 р. - заступник Голови Національ-
ного банку України; з 04.02.2014 р. по 20.03.2014 р. - радник Голови 
Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА» Віце-президента; з 
21.03.2014 р. по 03.04.2014р. – виконуючий обов’язки першого за-
ступника Голови Національного банку України, з 04.04.2014р. по 
04.07.2014р. -перший заступник Голови Національного банку Украї-
ни, з 12.09.2014 р. по 20.04.2015 р. - радник Голови Правління ПАТ 
«Комерційний банк «НАДРА», з 18.06.2015 р. по 27.11.2015 р. - рад-
ник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 27.11.2015 р. по 
теперішній час – Член Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГО-
ВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Кириченко Олександр Вікторович, неза-
лежний директор. 

Кириченко О.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi по-
сади: з 2013 р. по 11.01.2017 р. – заступник директора департамен-
ту – начальник управління ліцензування валютних операцій Депар-
таменту реєстраційних питань та ліцензування Національного 
банку України, з 12.01.2017 р. по теперішній час – тимчасово не 
працюючий. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Карчева Ганна Тимофіївна, незалежний 
директор 

Карчева Г.Т. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi по-
сади: з 2010 по травень 2014 р. – доцент кафедри банківської спра-
ви Університету Національного банку України, з травня 2014 р. по 
липень 2014 року – аналітик-консультант першого заступник Голо-
ви Національного банку України, з вересня 2014 по теперішній час 
– завідувач кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет 
банківської справи», д.е.н. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Стадник Надія Павлівна, незалежний 
директор 

Стадник Н.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi по-
сади: з 2011 по 21.08.2015 р. – начальник Операційного управління 
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», з 22.08.2015 р. по 11.01.2018 р. 
– тимчасово непрацююча, з 12.01.2018 р. – головний бухгалтер То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аб-
солют Фінанс». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління  андреєвська вікторія Олександрівна

27 квітня 2018 р.

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО
«банк «клІРинГОвий ДІм»
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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 
"ЕНКО"

2. Код за ЄДРПОУ 13367676
3. Місцезнаходження 43020, Волинська обл. м.Луцьк,  

вул.Електроапаратна, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 785528 0332 785501

5. Електронна поштова адреса leaz2006@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

enko.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 

року(протокол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової 
ради товариства на новий строк:

Обрано строком на один рiк членом наглядової ради Супруна Богдана 
Федоровича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Iншi посади якi обiймала посадова особа: директор торгового дому «Лю-
барт». Акцiями емiтента не володiє.Обраний до складу Наглядової ради 
як представник акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без 
обмеження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Обрано строком на один рiк членом наглядової ради Ткачуа Сергiя 
Георгiйовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Iншi посади якi обiймала посадова особа: ПАТ «Укрнафта», начальник 
вiддiлу реалiзацiї нафтопродуктiв у Волинськiй областi. Акцiями емiтента 
не володiє.Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера 
Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження повнова-
жень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Обрано членом наглядової ради Крамара Володимира Миколайови-
ча (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на 
один рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на 
посадi: члена наглядової ради ПАТ «ЕНКО». Акцiями емiтента не 
володiє.Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера 
Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження повнова-
жень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Обрано членом наглядової ради Якимчук Наталiю Василiвну (особа не 
надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один рiк. Iншi 
посади якi обiймала посадова особа ТзОВ «Луцькийелектроапарат». 
Акцiями емiтента не володiє.Обраний до складу Наглядової ради як пред-
ставник акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обме-
ження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Обрано членом наглядової ради Нагаєва Володимира Анатолiйовича 
(особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один 
рiк. Iншi посади якi обiймала посадова особа енергетик ПАТ «Енко». 
Акцiями емiтента не володiє.Обраний до складу Наглядової ради як пред-
ставник акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обме-
ження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Припинено повноваження Голови наглядової ради Супруна Богдана 
Федоровича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi з 20.04.2017р. по 26.04.2018р. Не 
володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Припинено повноваження члена наглядової ради Кицi Олександра Ми-
колайовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi з 20.04.2017р. по 26.04.2018р. Не 
володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Припинено повноваження члена наглядової ради Крамара Володими-
ра Миколайовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних да-
них). Строк перебування на данiй посадi з 20.04.2017р. по 26.04.2018р. Не 
володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Припинено повноваження члена наглядової ради Якимчук Наталiї 
Василiвни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк 
перебування на данiй посадi з 20.04.2017р. по 26.04.2018р. Не володiє 
акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року (про-
токол № 18 вiд 26.04.2018), в зв'язку з переобранням наглядової ради то-
вариства на новий строк:

Припинено повноваженнячлена наглядової ради Нагаєва Володимира 
Анатолiйовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi з 20.04.2017р. по 26.04.2018р. Не 
володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2018 року (протокол № 3 вiд 
26.04.2018) обрано строком на один рiк Головою наглядової ради Ткачуа 
Сергiя Георгiйовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних да-
них). Iншi посади якi обiймала посадова особа: ПАТ «Укрнафта», началь-
ник вiддiлу реалiзацiї нафтопродуктiв у Волинськiй областi. Акцiями 
емiтента не володiє.Обраний до складу Наглядової ради як представник 
акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження по-
вноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини 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 Домбровська Валентина 

Феодосiївна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«енкО»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ЄВРОТЕРМIНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://euroterminal.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку 
із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради Артюха Сергiя Костянтиновича. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). У зв'язку з припи-
ненням повноважень як члена Наглядової ради, припинено повнова-
ження, як Голови Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової особи в 
статутному капіталі емітента - 14,9128%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді Члена (Голови) Наглядової ради Товариства з 17.04.2015 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у 
зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припи-
нити повноваження Члена Наглядової ради Дегоди Андрiя Сергiйовича. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки поса-
дової особи в статутному капіталі емітента - 14,9009%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 
17.04.2015 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у 
зв'язку із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припи-
нити повноваження Члена Наглядової ради Стольнiкова Леонiда 
Олiмпiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акці-
онерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 15,2919%. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадо-
ва особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 
17.04.2015 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку 
із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити по-
вноваження Члена Ревізійної комісії Лазоренка Юрiя Григоровича. Під-
става такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства 
від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням 
повноважень як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження, як 
Голови Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Розмір частки посадової особи в статутному ка-
піталі емітента - 0,0004%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена 
(Голови) Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2013 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку 
із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити по-
вноваження Члена Ревізійної комісії Говорухiна Романа Валерiйовича. 
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадо-
вої особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2013 р. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 року у зв'язку 
із закінченням строку дії повноважень прийнято рішення припинити по-
вноваження Члена Ревізійної комісії Голованьова Дмитра 
В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.). Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Роз-
мір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Поса-
дова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 
24.04.2013 р. 

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Артюха Сергiя 
Костянтиновича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9128%. Тер-
мін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: Голова Наглядової ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Дегоду Андрiя 
Сергiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 14,9009%. Тер-
мін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: член Наглядової ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Стольнiкова 
Леонiда Олiмпiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних 
зборів акціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 
р.).Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Розмір частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 
15,2919%. Термін, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: член Наглядової ради.

26.04.2018 року Наглядовою радоюТовариства прийнято рішення 
обрати Головою Наглядової радисАртюха Сергiя Костянтиновича. Під-
става такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової осо-
би в статутному капіталі емітента - 14,9128%. Термін, на який обрано: 
на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядо-
вої ради.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Ревізійної комісії Лазоренка Юрiя Григоро-
вича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів То-
вариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір част-
ки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, 
на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
начальник складського комплексу.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Ревізійної комісії Говорухiна Романа 
Валерiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акці-
онерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Тер-
мін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: завідувач складом.

26.04.2018 року загальними зборами акціонерів Товариства прийня-
то рішення обрати Членом Ревізійної комісії Голованьова Дмитра 
В'ячеславовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 26.04.2018 р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 
частки посадової особи в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Тер-
мін, на який обрано: на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять ро-
ків: начальник відділу товарознавства складського комплексу.

26.04.2018 року Ревізійною комісією Товариства прийнято рішення 
обрати Головою Ревізійної комісії Лазоренка Юрiя Григоровича. Підста-
ва такого рішення: рішення Ревізійної комісії Товариства від 
26.04.2018  р. (Протокол від 26.04.2018 р.).Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Розмір частки посадової осо-
би в статутному капіталі емітента - 0,0004%. Термін, на який обрано: на 
5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник склад-
ського комплексу.

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   Хуторний А.С.  27.04.2018

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ЄвРОтеРмIнал»
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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: ПУБ-
ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ»; 03118357; 35600, 
Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184; 
+380365633184 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

5. Інформація про загальні збори:
26.04.2017р. були проведені чергові загальні збори товариства.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада 

товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надхо-
дили. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та 
секретаря зборiв. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерного товариства. 4. Звiт виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Звiт наглядо-
вої ради товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради. 6. Затвердження рiчного фiнансового звiту 
(балансу) Товариства за 2016 р. 7. Визначення порядку розподiлу прибут-
ку та покриття збиткiв Товариства за 2016 р. 8. Про припинення повнова-
жень попереднього складу наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв 
наглядової ради Товариства. 10. Визначення уповноваженої особи на 
укладання та пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв (договорiв) з но-
вообраними членами наглядової ради та визначення розмiру їх винагоро-
ди. 11. Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та за-
твердження статуту, викладеного в новiй редакцiї. 12. Визначення 
уповноваженої особи на пiдписання затвердженого черговими загальними 
зборами статуту товариства, викладеного в новiй редакцiї. 13. Про 
пiдтвердження рiшень органiв управлiння товариства. 14. Прийняття 
рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, контрактiв). 

ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, а саме: голо-
ви комiсiї – Яницької Любовi Василiвни, та членiв комiсiї – Гладуненко Юлiї 
Володимирiвни та Вовчука Руслана Миколайовича, яка згiдно з законо-
давством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голо-
сування, пiдрахунку голосiв та iнших питань пов'язаних iз забезпеченням 
проведення голосування на зборах, за пiдсумками голосування складає 
протокол про пiдсумки голосування, що додається до протоколу зборiв та 
пiдписується всiма членами лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку 
голосiв. 2. Обрати головою Зборiв Iващенко Свiтлану Вiкторiвну, а секре-
тарем – Зембаль Олену Петрiвну. 3. Затвердити порядок проведення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства: • Для доповiдей – до 20 хвилин • 
Для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин. 4. Затвердити звiт виконавчого 
органу (директора) ПАТ «Дакор Вест» про пiдсумки дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк. 5. Затвердити звiт наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» за 2016 
рiк. 6. Затвердити рiчний фiнансовий звiт (баланс) ПАТ «Дакор Вест» за 
2016 рiк. 7. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв 
ПАТ «Дакор Вест» за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 8. При-
пинити повноваження членiв наглядової ради ПАТ «Дакор Вест» в особi 
Прокопика Тараса Iгоровича, Сороки Наталiї Василiвни та Прокоси Богда-
на Сергiйовича. 9. Обрати членами Наглядової ради Прокопика Тараса 
Iгоровича, Сороку Наталiю Василiвну та Прокосу Богдана Сергiйовича, та 
рекомендувати новобраним членам наглядової ради на найближчому її 
засiданнi невiдкладно обрати голову наглядової ради. 10. Визначити упо-
вноваженою особою на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства 
контрактiв (договорiв) з новообраними членами наглядової ради директо-
ра Товариства – Романовського Ю.М. Визначити, що дiяльнiсть членiв на-
глядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. 11. Внести змiни до 
Статуту Товариства, а саме: Викласти п. 17.2. Статуту ПАТ «Дакор Вест» 
в новiй редакцiї: «17.2. Пiдписання установчих документiв Товариства 
здiйснюється у порядку, визначеному законом.» Затвердити Статут 
ПАТ «Дакор Вест» у новiй редакцiї. 12. Визначити уповноваженою особою 
на пiдписання затвердженого черговими загальними зборами статуту То-
вариства, викладеного в новiй редакцiї директора Романовського Ю.М. 13. 
Пiдтвердити усi рiшення Наглядової ради ПАТ «Дакор Вест», якi прийма-
лись нею протягом 2016 року, зокрема пiдтвердити рiшення Наглядової 

ради ПАТ «Дакор Вест» вiд 27 жовтня 2016 року (протокол №7 позачерго-
вого засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «ДА-
КОР ВЕСТ» вiд 27 жовтня 2016 року) про надання повноважень Директору 
ПАТ «Дакор Вест» Романовському Юрiю Миколайовичу на перiод його пе-
ребування на посадi Директора ПАТ «Дакор Вест»: - брати участь у за-
гальних зборах акцiонерiв юридичних осiб, акцiонером яких є Товариство, 
з правом прийняття рiшень з будь-яких питань порядку денного на свiй 
розсуд, а також приймати рiшення з питань, якi входять до компетенцiї за-
гальних зборiв акцiонерiв в юридичних особах, в яких ПАТ «Дакор Вест» є 
єдиним акцiонером; - пiдписувати протоколи вищевказаних Загальних 
зборiв акцiонерiв та рiшення акцiонера (у випадку, якщо ПАТ «Дакор Вест» 
є єдиним акцiонером юридичної особи); - брати участь у виборних органах 
юридичних осiб, акцiонером яких є Товариство; - складати та пiдписувати 
вiд iменi ПАТ «Дакор Вест» установчi документи юридичних осiб, 
акцiонером яких є Товариство (в тому числi Статут, установчий договiр 
тощо) та змiни до них (нову редакцiю). 14. З питання порядку денного 
«Прийняття рiшення про укладення (затвердження) договорiв (угод, 
контрактiв)» прийняти наступнi рiшення: 1) Пiдтвердити зобов’язання, 
взятi на себе ПАТ «Дакор-Вест» по всiх ранiше укладених з АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» (надалi – Банк) договорах, а саме по: - Iпотечному дого-
вору №010/63/001/г-i вiд 14.07.2004 року; - Договору поруки № 12/42-2/137 
вiд 13.06.2012року.. 2) Погодити поширення дiючої застави/ iпотеки по до-
говору iпотеки №010/63/001/г-i вiд 14.07.2004 року, на новi умови основно-
го зобов’язання, внаслiдок внесення змiн до договорiв, а саме: - внесення 
змiн до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 вiд 08.02.2008р. з по-
дальшими змiнами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продо-
вження строку дiї ГКУ до 31.12.2020 року та змiни iнших умов 
фiнансування; - внесення змiн до Кредитного договору № 010/56-4/670 вiд 
12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанiя «РАЙЗ» щодо продовження 
строку дiї Кредитного договору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення 
кредиту та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до Генераль-
ної кредитної угоди №010/63/001/г вiд 07.07.2004р. з подальшими змiнами 
та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дiї ГКУ 
до 31.12.2020 року та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до 
Кредитного договору №010/09-01/014 вiд 31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ 
«РАЙЗ-ЗАХIД» щодо продовження строку дiї Кредитного договору до 
31.12.2020 р., змiни графiка погашення кредиту та змiни iнших умов 
фiнансування; - внесення змiн до кредитного договору №010/09-01/013 вiд 
31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ «СП»Нива» щодо продовження строку 
дiї Кредитного договору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення креди-
ту та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до кредитного дого-
вору №010/42-2/130 вiд 13.06.2012 р., укладеного з ПрАТ «Захiдний 
торгово-промисловий дiм» щодо продовження строку дiї Кредитного дого-
вору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення кредиту та змiни iнших 
умов фiнансування; 3) Поширити дiючу фiнансову поруку по договору по-
руки № 12/42-2/137 вiд 13.06.2012 року на новi умови основного 
зобов’язання, внаслiдок внесення змiн до договорiв, а саме: - внесення 
змiн до Генеральної кредитної угоди № 010/08/3872 вiд 08.02.2008р. з по-
дальшими змiнами та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продо-
вження строку дiї ГКУ до 31.12.2020 року та змiни iнших умов 
фiнансування; - внесення змiн до Кредитного договору № 010/56-4/670 вiд 
12.06.2012 р., укладеного з ПАТ «Компанiя «РАЙЗ» щодо продовження 
строку дiї Кредитного договору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення 
кредиту та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до Генераль-
ної кредитної угоди №010/63/001/г вiд 07.07.2004р. з подальшими змiнами 
та доповненнями (в подальшому - ГКУ) щодо продовження строку дiї ГКУ 
до 31.12.2020 року та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до 
Кредитного договору №010/09-01/014 вiд 31.03.2009 р., укладеного з 
ТзОВ «РАЙЗ-ЗАХIД» щодо продовження строку дiї Кредитного договору 
до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення кредиту та змiни iнших умов 
фiнансування; - внесення змiн до кредитного договору №010/09-01/013 вiд 
31.03.2009 р., укладеного з ТзОВ «СП»Нива» щодо продовження строку 
дiї Кредитного договору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення креди-
ту та змiни iнших умов фiнансування; - внесення змiн до кредитного дого-
вору №010/42-2/130 вiд 13.06.2012 р., укладеного з ПрАТ «Захiдний 
торгово-промисловий дiм» щодо продовження строку дiї Кредитного дого-
вору до 31.12.2020 р., змiни графiка погашення кредиту та змiни iнших 
умов фiнансування. 4) Уповноважити директора ПАТ «Дакор Вест» Рома-
новського Юрiя Миколайовича, що дiє на пiдставi Статуту, та/або iншого 
представника Товариства, що буде дiяти на пiдставi виданої директором 
довiреностi на укладення та пiдписання вiд iменi ПАТ «Дакор-Вест» 
договорiв/додаткових угод/ та пiдписання всiх iнших необхiдних документiв 
на умовах, погоджених з АТ «Райффайзен Банк Аваль», iз правом визна-
чати всi iншi, не вказанi у цьому протоколi, iстотнi умови зазначених 
правочинiв на власний розсуд.

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

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО  
«ДакОР вест»
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РІчна ІнФОРмацІя  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ГаЗтек», 
31815603 Шевченкiвський р-н, 04116, м. Київ, 
вул. Маршала Рибалка,11 0444843998,

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

30.04.2017

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

www.gaztek.prat.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Актив-аудит», 30785437

5. Інформація про 
загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонер-
не товариство). 
Зазначається інформа-
ція про проведення або 
непроведення загаль-
них чергових та 
позачергових зборів та 
у разі їх непроведення 
вказуються причини, 
також зазначається 
перелік питань, що 
розглядалися на 
загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку 
питань порядку денного, 
у разі проведення 
позачергових зборів 
зазначаються особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, 
результати розгляду 
питань порядку денного. 
У разі якщо загальні 
збори не відбулися, 
вказуються причини

У 2017 році були проведені Річні загальні збори ак-
ціонерів Товариства, що відбулись 28.04.2017 року 
за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Не-
сторівський, 6, 3-й поверх, конференц-зал. Згідно з 
Переліком акціонерів (представників акціонерів), 
які зареєструвались для участі у річних загальних 
зборах акціонерів Товариства від 28.04.2017 року, 
для участі у Річних загальних зборах акціонерів 
Товариства зареєструвались 5 (п’ять) акціонерів 
(представників акціонерів), які в сукупності володі-
ють 12 000 (дванадцять тисяч) простих іменних 
акцій Товариства, що становить 12000 голосів, що 
складає 96,00 відсотків статутного капіталу Това-
риства та 96,00 відсотків від загальної кількості го-
лосуючих акцій Товариства, яких існує 12 500 штук. 
Голосування з усіх питань порядку денного Загаль-
них зборів здійснювалось виключно з використан-
ням бюлетенів за принципом «одна голосуюча ак-
ція – один голос». Порядок денний чергових 
(річ них) загальних зборів: 1. Про обрання лічиль-
ної комісії. 2. Про обрання Голови та Секретаря за-
гальних зборів Товариства. 3. Про прийняття рі-
шень з питань порядку проведення загальних 
зборів Товариства. 4. Про затвердження звіту ди-
ректора Товариства про фі нан со во-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік. 5. Про затвер-
дження результатів фінансово-господарської ді-
яльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. 
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту директора Товариства за 2016 рік. 7. Про роз-
поділ прибутку і покриття збитків Товариства за 
2016 рік. 8. Про затвердження розміру річних диві-
дендів за 2016 рік та їх виплату. 9. Про визначення 
та затвердження основних напрямів діяльності То-
вариства. 10. Про надання попередньої згоди на 
вчинення значних правочинів». За результатами 
голосування з першого питання порядку денного 
Загальними зборами прийнято рішення для надан-
ня роз`яснень з питань голосування, підрахунку 
голосів та інших питань, пов`язаних із забезпечен-
ням проведення голосування на Загальних зборах, 
обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі 
однієї особи – Крайнік Оксани Віталіївни, і обрати 
Крайнік Оксану Віталіївну Головою лічильної комі-
сії. За результатами голосування з другого питання 
порядку денного Загальними зборами прийнято 
рішення обрати Дідковську Ірину Олександрівну 
Головою Загальних зборів, а Мікац Тетяну Анатолі-
ївну - Секретарем Загальних зборів. За результата-
ми голосування з третього питання порядку денно-
го Загальними зборами прийнято рішення 
голосування для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного проводити виключно з використанням 
бюлетенів. За результатами голосування з четвер-
того питання порядку денного Загаль ними збора-
ми прийнято рішення затвердити річний звіт

директора Товариства про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік. За результатами 
голосування з п`ятого питання порядку денного За-
гальними зборами прийнято рішення затвердити 
результати фінансово-господар ської діяльності (річ-
ний звіт) Товариства за 2016 рік. За результатами 
голосування з шостого питання порядку денного За-
гальними зборами прийнято рішення в зв`язку з за-
твердженням Загальними зборами звіту директора 
Товариства за 2016 рік визнати роботу директора 
Товариства задовільною та такою, що відповідає 
господарським інтересам Товариства. За результа-
тами голосування з сьомого питання порядку денно-
го Загальними зборами прийнято рішення за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році Товариство отримало зби-
ток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл 
прибутку від від фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році. За результатами голосуван-
ня з восьмого питання порядку денного Загальними 
зборами прийнято рішення не нараховувати та не 
виплачувати дивіденди за 2016 рік, оскільки виплата 
дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного 
року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство 
у 2016 році отримало збиток від фінансово-
господарської діяльності. За результатами голосу-
вання з дев’ятого питання порядку денного Загаль-
ними зборами прийнято рішення залишити 
незмінними основні напрями діяльності Товариства 
в 2017 році. За результатами голосування з десятого 
питання порядку денного Загальними зборами акці-
онери утримались від прийняття рішення щодо по-
переднього схвалення вчинення Товариством в ході 
звичайної поточної господарської діяльності і протя-
гом одного року з дня проведення цих річних Загаль-
них зборів Товариства

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

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за про-
стими 

акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за прости-
ми акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих диві-
дендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених диві-
дендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства (емітента) було прийнято 

рiшення не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 рік.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

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

звітний попередній
Усього активів 235508 1515307
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 232785 1510868
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 2515 3946
Грошові кошти та їх еквіваленти 207 493
Власний капітал -1644098 -266606
Статутний капітал 388 388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2009250 -644804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1577348 1482532
Поточні зобов'язання і забезпечення 302258 299381
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -109155,68 -7985,6
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-109155,68 -7985,6

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12500 12500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

- 193619

у відсотках від 
статутного капіталу

- 499

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

- 193619
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УНIВЕРСАЛ БАНК", 21133352м. Київ , -, 
04114, м. Київ , Автозаводська, 54/19 
(044) 391-57-96 ,

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

28.04.2018

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

https://www.universalbank.com.ua/
financial-reports

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

ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ Україна», 
21500646 ТОВ Аудиторська фiрма «РСМ 
Україна», 21500646

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

Позачергові загальні збори (Дата 
проведення 16.01.2017)
Порядок денний Зборiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"УНIВЕРСАЛ БАНК".
2. Про внесення змiн до Положення про 
Спостережну Раду ПАТ "УНIВЕРСАЛ 
БАНК".
3. Про дострокове припинення повнова-
жень членiв Спостережної Ради ПАТ 
"УНIВЕРСАЛ БАНК".
4. Про обрання членiв Спостережної 
Ради ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК".
5. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з 
членами Спостережної Ради 
ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", встановлення 
розмiру їх винагороди. Обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання таких 
договорiв з членами Спостережної Ради 
ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК".
6. Про внесення змiн до Статуту 
ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" шляхом 
затвердження його нової редакцiї.
7. Про внесення змiн до Положення про 
Правлiння ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК".
8. Про затвердження (схвалення) рiшень 
Спостережної ради ПАТ "УНIВЕРСАЛ 
БАНК".
Прийнятi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв у 
наступному складi: Голiцин С.П., 
Романенко Т.Є., Сапун Л.В.
2. Затвердити змiни до Положення про 
Спостережну Раду ПАТ "УНIВЕРСАЛ 
БАНК" шляхом викладення в новiй 
редакцiї, щододається. Встановити, що 
нова редакцiя Положення про Спосте-
режну Раду ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 
набирає чинностi з датидержавної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку 
вiдповiдно до чинного законодавства.
3. Достроково припинити повноваження 
членiв Спостережної Ради - Попенка 
Сергiя Павловича, Ястремської Наталiї 
Євгенiвни, Бiлоного Олексiя Вiкторовича, 
Назаренко Людмилу Василiвну 16 сiчня 
2017 року (останнiй день повноважень).
4.Кандидати (Попенко Сергiй Павлович, 
Ястремська Наталiя Євгенiвна, Бiлоног 
Олексiй Вiкторович, Назаренко Людмила 
Василiвна, Максюта Анатолiй 
Аркадiйович, Никитенко Валентина 
Степанiвна, Фесенко Вадим Iванович) до 
складу СпостережноїРади вважаються 
обраними до складу Спостережної Ради, 
а Спостережна Рада вважається 

сформованою.
5.Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з 
членами Спостережної Ради 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”, встановити 
розмiр винагороди членiв Спостережної 
Ради ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” вiдповiдно 
до затверджених умов цивiльно-
правових договорiв. Уповноважити 
Голову Правлiння або iншу особу, яка 
буде виконувати обов’язкиГолови 
Правлiння або особу, на яку буде 
покладено виконання обов’язкiв Голови 
Правлiння, на пiдписання вiд iменi ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
Спостережної Ради ПАТ “УНIВЕРСАЛ 
БАНК”.
6. Внести змiни до статуту ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” шляхом затверджен-
ня нової редакцiї Статуту ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК”. Уповноважити 
Голову Правлiння або iншу особу, яка 
буде виконувати обов’язки Голови 
Правлiння або особу, на яку буде 
покладеновиконання обов’язкiв Голови 
Правлiння пiдписати нову редакцiю 
Статуту ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” та 
забезпечувати здiйсненняусiх необхiдних 
дiй (заходiв) щодо державної реєстрацiї 
нової редакцiї Статуту ПАТ “УНIВЕРСАЛ 
БАНК”.
7. Внести змiни до Положення про 
Правлiння ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” 
шляхом затвердження нової редакцiї 
Положення про Правлiння ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК”. Встановити, що 
нова редакцiя Положення про Правлiння 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” 
набираєчинностi з дати державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Банку 
вiдповiдно до чинного законодавства 
України.
8. Затвердити (схвалити) усi рiшення 
Спостережної Ради ПАТ “УНIВЕРСАЛ 
БАНК”, прийнятi в перiод з 23 грудня 
2016 року по 16 сiчня 2017 року 
(включно).
Позачергові загальні збори (Дата 
проведення 26.04.2017)
Порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«УНIВЕРСАЛ БАНК».
2. Про розгляд звiту Спостережної Ради 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiтуСпостережної Ради 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк.
3. Про розгляд звiту Правлiння 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ПравлiнняПАТ 
«УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк.
4. Про розгляд звiту та висновкiв 
зовнiшнього аудитора щодо 
пiдтвердження рiчного звiту 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк та 
затвердження заходiв за результатами 
розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту.
5. Про затвердження рiчного звiту 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2017 рiк.
6. Про покриття збиткiв та розподiл 
прибутку ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» за 
2017 рiк.
7. Про виплату дивiдендiв та затвер-
дження їх розмiру.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО “унIвеРсал банк”
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8. Про припинення повноважень Голови 
та членiв Спостережної Ради 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»
9. Про обрання членiв Спостережної 
Ради ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК».
10. Про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв та/або трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуть-
ся з Головою та членами Спостережної 
Ради ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК», 
встановлення розмiру їх винагороди.
11. Про обрання особи, уповноваженої 
на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв та/або трудових договорiв 
(контрактiв) з Головою та членами 
Спостережної Ради ПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК».
12. Про затвердження результатiв 
укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного 
розмiщення простих iменнихакцiй 
додаткової емiсiї.
13. Про затвердження результатiв 
приватного розмiщення простих iменних 
акцiй додаткової емiсiї.
14. Про затвердження звiту про 
результати приватного розмiщення 
простих iменних акцiй додаткової емiсiї.
15. Про затвердження змiн до Статуту 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”
16. Про уповноваження Голови 
Правлiння на пiдписання Статуту 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” в новiй редакцiї.
Прийнятi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв у 
наступному складi: Голiцин С.П., 
Романенко Т.Є., Сапун Л.В.
2. Затвердити звiт Спостережної Ради 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” за 2016 рiк.
3. Затвердити звiт Правлiння ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки 
зовнiшнього аудитора щодо 
пiдтвердження рiчного звiту ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” за 2016 рiк. Заходи 
за результатами розгляду висновкiв 
зовнiшнього аудиту не затверджувати.
5. Затвердити рiчний звiт ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” за 2016 рiк.
6. Затвердити прибуток у розмiрi 
77 141 164,10 (сiмдесят сiм мiльйонiв сто 
сорок одна тисяча сто шiстдесят чотири 
гривенi 10 копiйок) , отриманий ПАТ 
«УНIВЕРСАЛ БАНК» за 2016 рiк. 
Прийняти рiшення про наступний 
порядок розподiлу прибутку,отриманого 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» у 2016 роцi:
- 7 714 116,41 (Сiм мiльйонiв сiмсот 
чотирнадцять тисяч сорок сiм грн. 
69 коп.) гривень, що складає 10% вiд 
суми чистого прибуткуПАТ «УНIВЕРСАЛ 
БАНК» за 2017 рiк, вiдрахувати на 
поповнення резервного фонду 
ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»;
- 69 427 047,69 (шiстдесят 
дев’ятьмiльйонiв чотирста двадцятьсiм 
тисяч сорок сiм грн. 69 коп.), що складає 
90 % вiд суми чистого прибутку за 2016 
рiк залишити як нерозподiлений 
прибуток.
Затверджений нерозподiлений прибуток 
у розмiрi 69 427 047,69 (шiстдесят 
дев’ятьмiльйонiв чотирста двадцятьсiм 
тисяч сорок сiмгрн. 69 коп..) направити 
на покриття збиткiв минулих рокiв.
7. Зважаючи на рiшення, прийняте з 
шостого питання порядку денного, за 
результатами 2016 року дивiденди не 
виплачувати.
8. Припинити повноваження членiв 

Спостережної Ради - Попенка Сергiя 
Павловича, Ястремської Наталiї 
Євгенiвни, МаксютиАнатолiя 
Аркадiйовича, Никитенко Валентини 
Степанiвни, Фесенка Вадима Iвановича
9. Кандидати (Попенко Сергiй Павлович, 
Ястремська Наталiя Євгенiвна, 
Назаренко Людмила Василiвна, 
Максюта АнатолiйАркадiйович, 
Никитенко Валентина Степанiвна) до 
складу Спостережної Ради вважаються 
обраними до складу Спостережної Ради 
на строк до наступних рiчних загальних 
Зборiв акцiонерiв, а Спостережна Рада 
вважається сформованою.
10. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться 
з Головою та членами Спостережної 
Ради ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”, встано-
вити розмiр винагороди членiв Спосте-
режної Ради ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” 
вiдповiдно до затверджених умов 
цивiльно-правових договорiв.
11. Уповноважити Голову Правлiння або 
iншу особу, яка буде виконувати 
обов’язки Голови Правлiння або 
особуЮ, на яку буде покладено 
виконання обов’язкiв Голови Правлiння 
на пiдписання вiд iменi ПАТ 
“УНIВЕРСАЛ БАНК” трудових 
договорiв(контрактiв) та цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться 
з Головою та членами Спостережної 
Ради.
12. Затвердити результати укладення 
договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення простих 
iменних акцiйдодаткової емiсiї.
13. Затвердити результати приватного 
розмiщення простих iменних акцiй 
додаткової емiсiї.
14. Затвердити звiт про результати 
приватного розмiщення простих iменних 
акцiй додаткової емiсiї, що додається до 
протоколу (Додаток1).
15. Не затверджувати змiни до Статуту 
Банку.
16. Зважаючи на рiшення прийняте з 
п’ятнадцятого питання порядку денного, 
не уповноважувати Голову Правлiння 
(особу, щовиконує його обов’язки) 
ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК” в новiй 
редакцiї.

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка  
(тис. грн)

найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 6236372 5141056
Грошові кошти та їх еквіваленти 940110 535786
Кошти в інших банках 940110 535786
Кредити та заборгованість клієнтів
Усього зобов'язань 5307605 4312159
Кошти банків 13 13
Кошти клієнтів 5171353 4232961
Усього власного капіталу та частка меншості 928767 828897
Статутний капітал 3102672 3102672
Чистий прибуток/(збиток)
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)
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РІчна ІнФОРмацІя  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШКIВЦI», 05527700, Україна 
Вінницька обл. Лiтинський р-н 22363 с.Дашкiвцi, ГРУШЕВСЬКОГО, буди-
нок 1, 04347 3-24-39

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: dashkivci.at.ua

4. найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Емкон - Аудит «, 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
10.04.2018 проведено річні загальні збори. Дата проведення рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв: 10 квiтня 2017 року. Час проведення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв: початок зборiв 10 год. 00 хв. Мiсце 
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 22363, Вiнницька об-
ласть, Лiтинський район, село Дашкiвцi, вулиця Грушевського, 1, адмiн.
будинок Товариства, кабiнет директора Дата складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 
04.04.2017 року. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обрана 
лiчильна комiсiя у складi: голова лiчильної комiсiї Киливнюк Наталiя 
Геннадiївна, члени лiчильної комiсiї: Волинець Вiталiй Iванович, Iванов 
Федiр Андрiйович. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 416 
акцiонерiв, якi є власниками 4022873 штук простих iменних акцiй, що 
становить 100% статутного капiталу товариства. На особовому рахун-
ку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi вiд 
власного iменi уклали договори про обслуговування рахунку у цiнних 
паперах з депозитарною установою, складає 460000 штук. Загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, 
якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв, 
складає 3321926 голосуючих акцiй. Кворум загальних зборiв: рiчнi 
загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум 100% та 
повноважнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного. Порядок 
голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв - бюлетенями, фор-
ма i текст яких затверджена рiшенням Наглядової ради, за принципом 
«одна акцiя - один голос, за винятком питання 10 по якому провести 
кумулятивне голосування. Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах 
вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих поло-
жень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при 
визначенi кворуму i голосуваннi. 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З 
ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв. Проект рiшення, поставленого на голосування: Обрати 
лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох 
осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Киливнюк Наталiя Геннадiївна, 
члени лiчильної комiсiї: Волинець Вiталiй Iванович, Iванов Федiр 
Андрiйович. Результат голосування: «за» - 3321926 голосiв (100% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «утримались» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання); «не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними 
недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати 
лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох 
осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Киливнюк Наталiя Геннадiївна, 
члени лiчильної комiсiї: Волинець Вiталiй Iванович, Iванов Федiр 
Андрiйович. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведен-
ня рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря 
зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. Проект рiшення, 
поставленого на голосування: По всiм питанням Порядку денного 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями 
за принципом: «одна голосуюча акцiя - один голос» за винятком 10 пи-
тання, по якиому провести кумулятивне голосування. Тривалiсть 
доповiдей не обмежувати. Обрати головою зборiв Златова Радослава 
Миколайовича, секретарем - Чумак Тетяну Анатолiївну Результат голо-
сування: «за» - 3321926 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та 

якi мають право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали 
участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання). Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за 
принципом: «одна голосуюча акцiя - один голос» за винятком 10 пи-
тання, по якиому провести кумулятивне голосування. Тривалiсть 
доповiдей не обмежувати. Обрати головою зборiв Златова Радослава 
Миколайовича, секретарем - Чумак Тетяну Анатолiївну Питання 3. Звiт 
директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Проект рiшення, 
поставленого на голосування: Затвердити звiт директора про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Додаток 3. 
Визнати роботу директора задовiльною. Результат голосування: «за» - 
3321926 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстро-
ваних на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
«утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у 
голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). При-
йняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2016рiк. Визнати роботу директора 
задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за резуль-
татами перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї . Проект рiшення, поставленого на 
голосування. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Додаток 4. 
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Результат голосування: 
«за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у 
голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прий-
няте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати 
роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової 
ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Проект рiшення, 
поставленого на голосування: Затвердити звiт Наглядової ради Това-
риства. Додаток 4. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Ре-
зультат голосування: «за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих 
на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «проти» 
- 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голо-
су iз зазначеного питання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареє-
строваних на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питан-
ня); «не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих 
на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. 
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк Проект рiшення, 
поставленого на голосування: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 
2016рiк. Додаток 5. Результат голосування: «за» - 3321926 голосiв 
(100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз за-
значеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «утрима-
лись» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у голосуваннi» - 
0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, 
визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016рiк. Питання 7. Про розподiл 
прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк Проект рiшення, поставленого 
на голосування. Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi напра-
вити: 5% вiд отриманого прибутку, що становить суму 624,00 тис грн. 
вiдрахувати до Резервного фонду, решту направити на поповнення 
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обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. 
Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати i не виплачувати. Результат го-
лосування: «за» - 3321926 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали 
участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання). Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 
2016роцi направити: 5% вiд отриманого прибутку, що становить суму 
624,00 тис грн. вiдрахувати до Резервного фонду, решту направити на 
поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та 
соцiальної сфери. Дивiденди за 2016рiк не нараховувати i не виплачу-
вати. Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень го-
лови та членiв Наглядової Проект рiшення, поставленого на голосу-
вання: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради 
Товариства у повному складi: голови Наглядової ради Златова Радос-
лава Миколайовича, членiв Наглядової ради Тиндика Володимира Ми-
колайовича, Бельдiй Тетяну Михайлiвну, Макогона Iвана Васильовича, 
Макогон Наталiю Павлiвну Результат голосування: «за» - 3321926 
голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «утрима-
лись» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у голосуваннi» - 
0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, 
визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 
Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товари-
ства у повному складi: голови Наглядової ради Златова Радослава 
Миколайовича, членiв Наглядової ради Тиндика Володимира Микола-
йовича, Бельдiй Тетяну Михайлiвну, Макогона Iвана Васильовича, Ма-
когон Наталiю Павлiвну. Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу 
Наглядової ради та строку її повноважень. Проект рiшення, поставле-
ного на голосування: обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 
5-х осiб на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають 
вiдбутися не пiзнiше 30.04.2018року. Результат голосування: «за» - 
3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають пра-
во голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареє-
строваних на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); 
«утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у 
голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). При-
йняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 5-х осiб 
на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися 
не пiзнiше 30.04.2018року. Питання 10. Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства За рiшенням Наглядової ради в бюлетень для куму-
лятивного голосування внесенi кандидати: Златов Радослав Микола-
йович, Тиндик Володимир Миколайович, Бельдiй Тетяна Михайлiвна, 
Макогон Iван Васильович, Макогон Наталiя Павлiвна. ПРОГОЛОСУВА-
ЛИ: - за кандидата в члени Наглядової ради Златова Радослава Мико-
лайовича Результат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голо-
си. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Тиндика 
Володимира Миколайовича Результат кумулятивного голосування: 
«за» - 3321926 голоси. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени На-
глядової ради Бельдiй Тетяну Михайлiвну Результат кумулятивного го-
лосування: «за» - 3321926 голоси. Рiшення прийняте. - за кандидата в 
члени Наглядової ради Макогон Iвана Васильовича Результат кумуля-
тивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рiшення прийняте. - за 
кандидата в члени Наглядової ради Макогон Наталiю Павлiвну Резуль-
тат кумулятивного голосування: «за» - 3321926 голоси. Рiшення прий-
няте. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi п'яти осiб 
на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися 
не пiзнiше 30.04.2018 року. Обрати членами Наглядової ради: Златова 
Радослава Миколайовича, Тиндика Володимира Миколайовича, 
Бельдiй Тетяну Михайлiвну, Макогона Iвана Васильовича, Макогон 
Наталiю Павлiвну. Питання 11. Затвердження умов договорiв з члена-
ми Наглядової ради та встановлення розмiру їх винагороди . Проект 
рiшення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 
Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов 'язки на 
безоплатнiй основi. Результат голосування: «за» - 3321926 голосiв 
(100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз за-
значеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 

зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «утрима-
лись» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у голосуваннi» - 
0  голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, 
визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени Наглядової ради ви-
конують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 12. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Нагля-
дової ради. Проект рiшення, поставленого на голосування: Уповнова-
жити директора Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати 
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Результат голо-
сування: «за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали 
участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання). Прийняте рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд 
iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами 
Наглядової ради Питання 13. Розгляд питання, щодо необхiдностi 
отримання нових лiмiтiв фiнансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
та внесення змiн до дiючих договорiв. Проект рiшення, поставленого 
на голосування. ПАТ»Дашкiвцi» внести змiни в Генеральний кредитний 
договiр на здiйснення активних операцiй №01/Р2-01-03-3-0/336 вiд 
28.10.2015р. на суму 5 000 000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень в частинi 
продовження термiну дiї до 30.12.2020р. включно з можливiстю уклас-
ти в його рамках наступнi договори: 1.1. Кредитний договiр на отри-
мання вiдновлювальної кредитної лiнiї з можливiстю отримання кре-
дитних коштiв однiєю сумою/траншами на поповнення обiгових коштiв 
для фiнансування господарської дiяльностi пiдприємства, на загальну 
суму не бiльше 5'000'000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень з можливiстю 
отримання кредитних коштiв у гривнi пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних 
(з урахуванням разової комiсiї), термiном закiнчення не пiзнiше 
31.12.2018р. включно. 1.2. Договiр документарних операцiй (у тому 
числi, але не обмежуючись, авалювання комерцiйних векселiв, 
гарантiй, контр-гарантiй i акредитивiв) на загальну суму не бiльше 
5'000'000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень з оплатою не бiльше 6,0% рiчних 
(з урахуванням усiх комiсiї), термiном закiнчення не пiзнiше 
31.12.2019р. включно Результат голосування: «за» - 3321926 голосiв 
(100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз за-
значеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «утрима-
лись» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у голосуваннi» - 
0  голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, 
визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 
ПАТ «Дашкiвцi» внести змiни в Генеральний кредитний договiр на 
здiйснення активних операцiй №01/Р2-01-03-3-0/336 вiд 28.10.2015р. 
на суму 5 000 000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень в частинi продовження 
термiну дiї до 30.12.2020р. включно з можливiстю укласти в його рам-
ках наступнi договори: 1.1. Кредитний договiр на отримання 
вiдновлювальної кредитної лiнiї з можливiстю отримання кредитних 
коштiв однiєю сумою/траншами на поповнення обiгових коштiв для 
фiнансування господарської дiяльностi пiдприємства, на загальну суму 
не бiльше 5'000'000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень з можливiстю отри-
мання кредитних коштiв у гривнi пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з 
урахуванням разової комiсiї), термiном закiнчення не пiзнiше 
31.12.2018р. включно. 1.2. Договiр документарних операцiй (у тому 
числi, але не обмежуючись, авалювання комерцiйних векселiв, 
гарантiй, контр-гарантiй i акредитивiв) на загальну суму не бiльше 
5'000'000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень з оплатою не бiльше 6,0%рiчних 
(зурахуванням усiх комiсiї), термiном закiнчення не пiзнiше 31.12.2019р. 
включно Питання 14 Про необхiднiсть передачi в заставу АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» майна ПАТ «Дашкiвцi» (Доповiдач Златов Радос-
лав Миколайович). . Проект рiшення, поставленого на голосування. 
ПАТ «Дашкiвцi» надати повторну заставу АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» рухоме майно, що належить товариству на правi власностi, у 
забезпечення власних зобов'язань, що виникають у рамках Генераль-
ного кредитного договору на здiйснення кредитних операцiй  №01/
Р2-01-03-3-0/336 вiд 28.10.2015 р. на загальну суму 5 000 000,00 (П'ять 
мiльйонiв) гривень строком до 30.12.2020р. включно, зобов'язань 
ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генерального договору на 
здiйснення активних операцiй №01/Р2- 01-03-3-0/335 вiд 28.10.2015 р. 
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у сумi 80 000 000,00 (Вiсiмдесят мiльйонiв) гривень строком дiї до 
30.12.2020 р. включно i зобов'язань СФГ «Балкани», що виникають в 
рамках Генерального договору на здiйснення активних операцiй №01/
Д2-КБ/378 вiд 16.12.2016р. в сумi 20 000 000,00 (Двадцять мiльйонiв) 
гривень строком дiї до 30.12.2020р. включно та договорiв, якi будуть 
укладатися в їх рамках, вiдповiдно до перелiку. Результат голосування: 
«за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у 
голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прий-
няте рiшення: ПАТ «Дашкiвцi» надати повторну заставу АТ «Райффай-
зен Банк Аваль» рухоме майно, що належить товариству на правi 
власностi, у забезпечення власних зобов'язань, що виникають у рам-
ках Генерального кредитного договору на здiйснення кредитних 
операцiй №01/Р2-01-03-3-0/336 вiд 28.10.2015р. на загальну суму 
5 000 000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень строком до 30.12.2020р. включ-
но, зобов'язань ТОВ «Злата Трейд», що виникають в рамках Генераль-
ного договору на здiйснення активних операцiй №01/Р2-01-03-3-0/335 
вiд 28.10.2015 р. у сумi 80 000 000,00 (Вiсiмдесят мiльйонiв) гривень 
строком дiї до 30.12.2020р. включно i зобов'язань СФГ «Балкани», що 
виникають в рамках Генерального договору на здiйснення активних 
операцiй М01/Д2- КБ/378 вiд 16.12.2016р. в сумi 20 000 000,00 (Двад-
цять мiльйонiв) гривень строком дiї до 30.12.2020р. включно та 
договорiв, якi будуть укладатися в їх рамках, вiдповiдно до перелiку. 
Питання 15 Про надання фiнансової поруки в забезпечення зобов'язань 
ТОВ «Злата-Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». Проект 
рiшення 1. ПАТ «Дашкiвцi» виступити фiнансовим поручителем перед 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань 
ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, якi будуть укладатися в рамках Ге-
нерального кредитного договору на здiйснення кредитних операцiй 
№01/Р2-01-03-3-0/335 вiд 28.10.2015 р. на загальну суму 80 000 000,00 
(Вiсiмдесят мiльйонiв) гривень строком до 30.12.2020р. включно, в 
тому числi: 1.1. Кредитним договором №010/Д2-КБ/379 вiд 16.12.2016р. 
на загальну суму 20'000'000,00 (Двадцять мiльйонiв) гривень з 
можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi пiд ставку не бiльше 
45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), термiном закiнчення 
09.12.2017р. включно. 1.2. Договором Овердрафту на загальну суму 
10'000'000,00 (Десять мiльйонiв) гривень з можливiстю отримання кре-
дитних коштiв у гривнi пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з урахуван-
ням разової комiсiї), термiном закiнчення 09.12.2017р. включно. 
1.3. Кредитним договором на отримання вiдновлювальної кредитної 
лiнiї з видачею кредитних коштiв однiєю сумою/траншами на поповне-
ння обiгових коштiв для фiнансування господарської дiяльностi 
пiдприємства, на загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять 
мiльйонiв) гривень з можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi 
пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), 
термiном закiнчення не пiзнiше 31.12.2017р. включно. 1.4. Договором 
Овердрафту на загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять 
мiльйонiв) гривень з можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi 
пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), 
термiном закiнчення не пiзнiше 31.12.2017 р. включно. 1.5. Договором 
документарних операцiй (у тому числi, але не обмежуючись, авалю-
вання комерцiйних векселiв, гарантiй, контр-гарантiй i акредитивiв) на 
загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять мiльйонiв) гривень з 
оплатою не бiльше 6,0%рiчних (зурахуванням усiх комiсiї), термiном 
закiнчення не пiзнiше 31.12.2017р. включно. Результат голосування: 
«за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi ма-
ють право голосу iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд 
зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного пи-
тання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та 
якi мають право голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у 
голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають 
право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за 
бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прий-
няте рiшення: 1. ПАТ «Дашкiвцi» виступити фiнансовим поручителем 
перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання 
зобов'язань ТОВ «Злата-Трейд» за договорами, якi будуть укладатися 
в рамках Генерального кредитного договору на здiйснення кредитних 
операцiй №01/Р2-01-03-3-0/335 вiд 28.10.2015р. на загальну суму 
80 000 000,00 (Вiсiмдесят мiльйонiв) гривень строком до 30.12.2020 р. 
включно, в тому числi: 1.1. Кредитним договором №010/Д2-КБ/379 вiд 
16.12.2016р. на загальну суму 20'000'000,00 (Двадцять мiльйонiв) гри-
вень з можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi пiд ставку не 
бiльше 45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), термiном 
закiнчення 09.12.2017р. включно. 1.2. Договором Овердрафту на за-

гальну суму 10'000'000,00 (Десять мiльйонiв) гривень з можливiстю 
отримання кредитних коштiв у гривнi пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних 
(з урахуванням разової комiсiї), термiном закiнчення 09.12.2017р. 
включно. 1.3. Кредитним договором на отримання вiдновлювальної 
кредитної лiнiї з видачею кредитних коштiв однiєю сумою/траншами на 
поповнення обiгових коштiв для фiнансування господарської дiяльностi 
пiдприємства, на загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять 
мiльйонiв) гривень з можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi 
пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), 
термiном закiнчення не пiзнiше 31.12.2017р. включно. 1.4. Договором 
Овердрафту на загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять 
мiльйонiв) гривень з можливiстю отримання кредитних коштiв у гривнi 
пiд ставку не бiльше 45,0% рiчних (з урахуванням разової комiсiї), 
термiном закiнчення не пiзнiше 31.12.2017 р. включно. 1.5. Договором 
документарних операцiй (у тому числi, але не обмежуючись, авалю-
вання комерцiйних векселiв, гарантiй, контр-гарантiй i акредитивiв) на 
загальну суму не бiльше 30'000'000,00 (Тридцять мiльйонiв) гривень з 
оплатою не бiльше 6,0% рiчних (з урахуванням усiх комiсiї), термiном 
закiнчення не пiзнiше 31.12.2017р. включно. Питання 16 Розгляд пи-
тання, щодо обрання особи, якiй будуть наданi повноваження на 
пiдписання вiд iменi ПАТ «Дашкiвцi» необхiдних договорiв i документiв 
з АТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв'язку iз прийнятим рiшенням. Про-
ект рiшення: Право укладання/пiдпису з АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
вiд iменi ПАТ «Дашкiвцi» всiх необхiдних договорiв/додаткових угод/ 
договорiв застави, а також iнших документiв, необхiдних для виконан-
ня рiшень, на викладених вище умовах, визначивши при цьому 
самостiйно всi iншi умови зазначених договорiв та документiв по узго-
дженню з АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати Директору Сидору-
ку I.П. Укладенi договори не потребують додаткового погодження орга-
нами управлiння товариства Результат голосування: «за» - 3321926 
голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на 
зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «утрима-
лись» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «не брали участi у голосуваннi» - 
0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу 
iз зазначеного питання); «кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, 
визнаними недiйсними» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах 
та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: 
Право укладання/пiдпису з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi 
ПАТ «Дашкiвцi» всiх необхiдних договорiв/додаткових угод/ договорiв 
застави, а також iнших документiв, необхiдних для виконання рiшень, 
на викладених вище умовах, визначивши при цьому самостiйно всi 
iншi умови зазначених договорiв та документiв по узгодженню з 
АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати Директору Сидоруку I.П. 
Укладенi договори не потребують додаткового погодження органами 
управлiння товариства Питання 17 Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення Проект рiшення: Надати згоду на попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з 
моменту прийняття цього рiшення, в тому числi, але не обмежуючись: 
отримання нових кредитiв у виглядi вiдновлювальних кредитних лiнiй/
кредитiв у виглядi траншiв/оформлення договорiв про авалювання 
векселiв/договорiв про надання гарантiй/  факторингового 
фiнансування/договорiв про надання овердрафтiв або надання заста-
ви та фiнансової поруки по операцiям по зобов 'язаннях iнших юридич-
них осiб на суму, що не перевищує 100'000'000,0 (Сто мiльйонiв) гри-
вень, кiнцевий термiн яких не має перевищувати 31.12.2022р. 
Результат голосування: «за» - 3321926 голосiв (100% вiд зареєстрова-
них на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «про-
ти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право 
голосу iз зазначеного питання); «утримались» - 0 голосiв (0% вiд заре-
єстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питан-
ня); «не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих 
на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); «кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв 
(0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазна-
ченого питання). Прийняте рiшення: Надати згоду на попереднє схва-
лення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 
року з моменту прийняття цього рiшення, в тому числi, але не обмежу-
ючись: отримання нових кредитiв у виглядi вiдновлювальних кредит-
них лiнiй/кредитiв у виглядi траншiв/оформлення договорiв про авалю-
вання векселiв/договорiв про надання гарантiй/ факторингового 
фiнансування/договорiв про надання овердрафтiв або надання заста-
ви та фiнансової поруки по операцiям по зобов'язаннях iнших юридич-
них осiб на суму, що не перевищує 100'000'000,0 (Сто мiльйонiв) гри-
вень, кiнцевий термiн яких не має перевищувати 31.12.2022р. 

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Зо-

лотоношаагропостач»
2. Код за ЄДРПОУ 00908649
3. Місцезнаходження 19734, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Нова 

Дмитрiвка, вул. Жашкiвська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 04737 52141
5. Електронна поштова адреса em00908649@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації em00908649.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення по-
вноважень Директора та членів правління Товариства відноситься до ком-
петенції Наглядової ради. 

Наглядова рада ПрАТ «Золотоношаагропостач» 25.04.2018 року прий-
няла рішення про зміну складу посадових осiб, а саме: Припинити повно-
важення Директора ПрАТ «Золотоношаагропостач» Гаврюшенко Володи-
мира Івановича (особа не дала згоди на розголошення персональних 
даних) у зв’язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції від 
25.04.2018 року та зміною одноособового Виконавчого органу Товариства 
на колегіальний, він володіє 0% статутного капіталу емітента, перебував 
на посаді директора три роки згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Будівельник» від 17.04.2015 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає.

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення по-
вноважень Директора та членів правління Товариства відноситься до ком-
петенції Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ «Золотоношаагропостач» 25.04.2018 року прий-
няла рішення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати на посаду 
Директора Товариства строком на п'ять років Гаврюшенко Володимира 
Івановича (особа не дала згоди на розголошення персональних даних). 
Володіє 0% статутного капіталу емітента. Непогашеної судимості за корис-

ливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймала особа, протягом 
останніх п’яти років : основне місце роботи – директор ПрАТ «Золотоно-
шаагропостач», по сумісництву – керівник підрозділу СТОВ «Пальміравід-
годівля».

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення по-
вноважень Директора та членів правління Товариства відноситься до ком-
петенції Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ «Золотоношаагропостач» 25.04.2018 року прий-
няла рішення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати членом 
Правління строком на п'ять років Пустову Олесю Валеріївну (особа не 
дала згоди на розголошення персональних даних). Володіє 0% статутного 
капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Посади, які обіймала особа, протягом останніх п’яти років : 
основне місце роботи - головний бухгалтер СТОВ «Пальміравідгодівля», 
по сумісництву – головний бухгалтер ПрАТ «Золотоношаагропостач».

Відповідно до діючого Статуту Товариства обрання та припинення по-
вноважень Директора та членів правління Товариства відноситься до ком-
петенції Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ «Золотоношаагропостач» 25.04.2018 року прий-
няла рішення про зміну складу посадових осiб, а саме: обрати членом 
Правління строком на п'ять років Блоху Ярослава Михайловича (особа не 
дала згоди на розголошення персональних даних). Володіє 0% статутного 
капіталу емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Посади, які обіймала особа, протягом останніх п’яти років: про-
відного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними органами, обо-
ронної, мобілізаційної роботи апарату Золотоніської РДА; провідного 
спеціаліста відділу юридичного забезпечення апарату Золотоніської РДА; 
начальника відділу юридичного забезпечення апарату Золотоніської РДА; 
провідного юрисконсульта ДП «Златодар»; юрисконсульта ПрАТ «Продто-
вари»; юрисконсульта ПрАТ «Будівельник». 

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

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

2. Директор  Гаврюшенко Володимир Iванович. 
26.04.2018 р.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ЗОлОтОнОШааГРОПОстач»

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «ексПеРиментальний 
механIчний ЗавОД», 00110734, 04080, м. київ , Подiльський р-н, 
вул. кирилiвська, буд. 69, (093) 3430232 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: emz.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут 
аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Загальнi збори вiдбулися 28.02.2017 
року. Порядок денний та прийняті рішення:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ». 
Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства: Євту-
шенко Володимир Володимирович - голова лічильної комісії; Литвин Ми-
хайло Сергійович - член лічильної комісії; Оцел Валерій Георгійович - член 
лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими 
після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ». 
Вирішили: Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – 
Литвина Володимира Володимировича; секретарем позачергових загаль-
них зборів Товариства – Ковалишина Тимофія Анатолійовича. 3. Про за-
твердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних 
зборів ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Затвердити наступний порядок (регламент) 
проведення позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ» (надалі – Зборів): 
Основна доповідь - до 15 хвилин. Співдоповідь – до 5 хвилин. Перерва – 
до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступно-
го дня процедура оголошення перерви та початок роботи Зборів відповід-

но п. 8 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства». Результати 
голосування за першим питанням порядку денного (до обрання лічильної 
комісії Зборів Товариства) підраховуються членами тимчасової лічильної 
комісії. Результати голосування за всіма іншими питаннями порядку ден-
ного Зборів підраховуються членами лічильної комісії. Бюлетень для голо-
сування засвідчується підписом голови або одного з членів реєстраційної 
комісії Зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представни-
ка) для участі у Зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстровано-
му акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється по-
руч із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (за наявності) або 
найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосуван-
ня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він від-
різняється від офіційно виготовленого та затвердженого зразка; на ньому 
відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника); він складається з 
кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (його представник) не по-
значив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосу-
вання щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані 
недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Збори не можуть 
приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань 
зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви 
у ході Зборів до наступного дня. Збори можуть змінити черговість розгля-
ду питань порядку денного лише за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвер-
тей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. 4. Про 
внесення змін до статуту ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Внести зміни та 
доповнен ня до статуту ПАТ «ЕМЗ» шляхом викладення його в новій ре-
дакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПАТ «ЕМЗ». Обрати уповно-
важеною особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і про-
ведення його державної реєстрації Ковалишина Тимофія Анатолійовича 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікацій-
ний номер) - 2838819257). Доручити Ковалишину Тимофію Анатолійовичу 
підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та 
вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією статуту Товариства в но-
вій редакції у встановленому законодавством порядку. 5. Про скасування 
внутрішнього положення ПАТ «ЕМЗ» про виконавчий орган. Вирішили: 

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ексПеРиментальний механIчний ЗавОД»
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В зв’язку із внесенням змін до статуту ПАТ «ЕМЗ» скасувати внутрішнє 
положення «Про правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». 6. Про внесення змін 
до внутрішніх положень ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Внести зміни та доповне-
ння до Положення про Наглядову раду та положення про Ревізійну комісію 
ПАТ «ЕМЗ» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити зазначені 
внутрішні положення ПАТ «ЕМЗ». Доручити Ковалишину Тимофію Анато-
лійовичу підписати щойно затверджені нові редакції наступних внутрішніх 
положень ПАТ «ЕМЗ»: Положення Наглядову раду, Положення про Реві-
зійну комісію. 7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та 
членів правління ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: В зв’язку із внесенням змін до 
статуту ПАТ «ЕМЗ», якими скасовано колегіальний виконавчий орган прав-
ління та створено одноосібний орган – директор ПАТ «ЕМЗ», відкликати 
(припинити) повноваження голови та членів правління ПАТ «ЕМЗ». 8. Про 
обрання директора ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Обрати директором ПАТ «ЕМЗ» 
Ковалишина Тимофія Анатолійовича (паспорт МЕ 661369, виданий Свято-
шинським РУГУ МВС України в м. Києві 01.03.2005 року, реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 
2838819257) з дати, наступної за днем прийняття цього рішення цими 
позачерговими загальними зборами. 9. Про відкликання (припинення) по-
вноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Відкликати 
(припинити) повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». 10. Про 
обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Перелік кандидатів обраних 
до складу Наглядової ради Товариства: Литвин Володимир Михайлович, 
Литвин Сергій Михайлович, Шпиг Наталія Василівна, Задорожній Максим 
Петрович, Стаднік Альона Володимирівна. Члени Наглядової ради є обра-
ними, а Наглядова рада є сформованою. 11. Про затвердження умов до-
говорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої ради ПАТ «ЕМЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Затвердити умови договорів (типову форму дого-
вору), які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Обрати 
особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради ПАТ «ЕМЗ» на затверджених умовах, директора ПАТ «ЕМЗ». 
12. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Відкликати (припинити) повноваження голови та 
членів Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ». 13. Про обрання Ревізійної комісії 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Перелік кандидатів обраних до складу Ревізійної 
комісії Товариства: Шпиг Марія Миколаївна, Гетьман Дмитро Борисович. 
Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сформованою. 
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укла-
датиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ», встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ», яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Вирішили: За-
твердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з 
членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ». Обрати особою, що уповноважу-
ється на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ» на 
затверджених умовах, директора ПАТ «ЕМЗ».

Загальнi збори вiдбулися 21.08.2017 року. Порядок денний та прийняті 
рішення:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товари-
ства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана 
Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - 
член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припине-
ними після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку ден-
ного. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Обрати головою позачергових загальних зборів 
Товариства – Литвина Володимира Володимировича; секретарем поза-
чергових загальних зборів Товариства – Ковалишина Тимофія Анатолійо-
вича. 3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачерго-
вих загальних зборів ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Затвердити наступний 
порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів 
ПАТ «ЕМЗ» (надалі – Зборів): Основна доповідь - до 15 хвилин. Співдопо-
відь – до 5 хвилин. Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності ого-
лошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та 
початок роботи Зборів відповідно п. 8 ст. 42 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Результати голосування за першим питанням порядку 
денного (до обрання лічильної комісії Зборів Товариства) підраховуються 
членами тимчасової лічильної комісії. Результати голосування за всіма ін-
шими питаннями порядку денного Зборів підраховуються членами лічиль-
ної комісії. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або 
одного з членів реєстраційної комісії Зборів безпосередньо після реєстра-
ції акціонера (його представника) для участі у Зборах та перед видачею 
такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказа-
не засвідчення здійснюється поруч із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові (за наявності) або найменування акціонера (його представника) 
на бюлетені для голосування. Бюлетень для голосування визнається не-
дійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого та за-
твердженого зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його 

представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позна-
чив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час 
підрахунку голосів. Збори не можуть приймати рішення з питань, не вклю-
чених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань 
порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня. 
Збори можуть змінити черговість розгляду питань порядку денного лише 
за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 
денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які за-
реєструвалися для участі у Зборах. 4. Про внесення змін до статуту 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «ЕМЗ» 
шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію 
статуту ПАТ «ЕМЗ». Обрати уповноваженою особою для підписання ста-
туту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації 
секретаря позачергових загальних зборів Товариства – Ковалишина Тимо-
фія Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (ідентифікаційний номер) - 2838819257). Доручити Ковалишину 
Тимофію Анатолійовичу підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в за-
твердженій новій редакції та вчинити дії, пов’язані із державною реєстра-
цією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством 
порядку. 5. Про прийняття та затвердження внутрішнього положення 
ПАТ «ЕМЗ» про виконавчий орган. Вирішили: Прийняти та затвердити 
внутрішнє положення ПАТ «ЕМЗ» про виконавчий орган - Положення про 
Правління ПАТ «ЕМЗ». Доручити голові позачергових загальних зборів 
Товариства – Литвину Володимиру Володимировичу та секретарю поза-
чергових загальних зборів Товариства – Ковалишину Тимофію Анатолійо-
вичу підписати щойно затверджене Положення про Правління ПАТ «ЕМЗ». 
6. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Вне-
сти зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду та положення 
про Ревізійну комісію ПАТ «ЕМЗ» шляхом викладення їх в новій редакції. 
Затвердити зазначені внутрішні положення ПАТ «ЕМЗ». Доручити голові 
позачергових загальних зборів Товариства – Литвину Володимиру Воло-
димировичу та секретарю позачергових загальних зборів Товариства – 
Ковалишину Тимофію Анатолійовичу підписати підписати щойно затвер-
джені нові редакції наступних внутрішніх положень ПАТ «ЕМЗ»: 
Положення Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію. 7. Про від-
кликання (припинення) директора ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: В зв’язку із вне-
сенням змін до статуту ПАТ «ЕМЗ», відкликати (припинити) повноваження 
директора ПАТ «ЕМЗ». 8. Про обрання голови та членів правління 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Обрати головою правління ПАТ «ЕМЗ» Оцел Ва-
лерія (посвідка на постійне проживання ІН108794, орган, що видав - 0501, 
09.03.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(ідентифікаційний номер) - 2786625798), обрати членом правління 
ПАТ «ЕМЗ» Роговченко Наталію Федосіївну, обрати членом правління 
ПАТ «ЕМЗ» Скуратівського Леоніда Івановича, з дати, наступної за днем 
прийняття цього рішення цими позачерговими загальними зборами. 
9. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Відкликати (припинити) повноваження голови та 
членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». 10. Про обрання членів Наглядової 
ради ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Перелік кандидатів, обраних до складу На-
глядової ради Товариства: Мазур Юрій Сулейманович, Литвин Сергій Ми-
хайлович, Задорожній Максим Петрович, Кулибаба Лідія Іванівна, Литвин 
Володимир Михайлович. Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядо-
ва рада є сформованою.11. Про затвердження умов договорів (типової 
форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради 
ПАТ «ЕМЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 
ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Затвердити умови договорів (типову форму дого-
вору), які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Обра-
ти особою, що уповноважується на підписання договорів з членами На-
глядової ради ПАТ «ЕМЗ» на затверджених умовах, голову правління 
ПАТ «ЕМЗ». 12. Про відкликання (припинення) повноважень членів Реві-
зійної комісії ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Відкликати (припинити) повноважен-
ня голови та члена Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ». 13. Про обрання Ревізій-
ної комісії ПАТ «ЕМЗ». Вирішили: Перелік кандидатів, обраних до складу 
Ревізійної комісії Товариства: Шпиг Марія Миколаївна, Шпиг Наталія Ва-
силівна. Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сфор-
мованою. 14. Про затвердження умов договорів (типової форми догово-
ру), що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ», яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії То-
вариства. Вирішили: Затвердити умови договорів (типову форму догово-
ру), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ». Обрати 
особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізій-
ної комісії ПАТ «ЕМЗ» на затверджених умовах, голову правління 
ПАТ «ЕМЗ».

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Кремiнь"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

24559002

3. Місцезнаходження емітента 01021 м.Київ вулиця Iнститутська, 
буд. 19Б, кiмната 33

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 253-61-64 (044) 253-61-64

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kremen@kremen.com.ua

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

http://kremen.com.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Гарагуля Сергiй Iванович 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
27.04.2018  р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 9.99000% на суму 50949000.00 грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протя-
гом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.). По-
вноваження Член Наглядової ради Гарагуля Артем Сергiйович (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2018  р.
(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.) По-
вноваження Член Наглядової ради Ганцева Свiтлана Василiвна (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2018  р.
(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.). По-
вноваження Член Наглядової ради Ашихмiн Сергiя Володимирович 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
27.04.2018  р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018р.). Повноваження Член Наглядової ради Смик Наталiя 
Василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018р.). Член Наглядової ради Гарагуля Сергiй Iванович (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 27.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 9.99000% на суму 50949060.00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-

бу  - до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради.Посадова особа є представ-
ником акцiонера ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(ЗНВПIФ «КРЕМIНЬ-IНВЕСТ») (код за ЄДРПОУ 32856284, код за 
ЄДРIСI 233106, яке володiє акцiями Товариства у кiлькостi 
3178155 шт., що складає 18,695% у статутному капiталi Товариства) 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 
27.04.2018р.). Член Наглядової ради Смик Наталiя Василiвна (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.). Посадова осо-
ба є незалежним директором. Член Наглядової ради Ашихмiн Сергiя 
Володимирович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обра-
но 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних зборiв, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - адмiнiстратор сис-
тем. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 
вiд 27.04.2018р.) Посадова особа є незалежним директором. Член На-
глядової ради Ганцева Свiтлана Василiвна (не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - спецiалiст I категорiї вiддiлу бухгалтерського облiку 
та соцiальних виплат, Директор. Рiшення прийнято Загальними збора-
ми акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.). Посадова особа є пред-
ставником акцiонера ПрАТ «Прометей-Телеком» (код за ЄДРПОУ 
33792630, володiє акцiями Товариства у кiлькостi 200шт., що складає 
0,001176% у статутному капiталi Товариства) Член Наглядової ради 
Гарагуля Артем Сергiйович (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення дiї 27.04.2018) Акцiями То-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних 
зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - началь-
ник вiддiлу з регресної роботи, юрисконсульт. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2018р.). Поса-
дова особа є представником акцiонераПрАТ «Iнвестицiйно-фiнансовий 
консалтинг» (код за ЄДРПОУ33792667,яке володiє акцiями Товари-
ства у кiлькостi 300 шт., що складає0,001764% у статутному капiталi 
Товариства) Голова Наглядової ради Гарагуля Сергiй Iванович (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 27.04.2018). Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 9.99000% на суму 50949060.00 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано осо-
бу  - до наступних рiчних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради.Посадова особа є представ-
ником акцiонера ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(ЗНВПIФ «КРЕМIНЬ-IНВЕСТ») (код за ЄДРПОУ 32856284, код за 
ЄДРIСI 233106, яке володiє акцiями Товариства у кiлькостi 3178155 
шт., що складає 18,695% у статутному капiталi Товариства).Рiшення 
прийняте засiданням Наглядової Ради (Протокол б\н вiд 27.04.2018р.)

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Кузьмiнов Олег Васильович
   М.П.

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
“стРахОва кОмПанIя “кРемIнь”

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Городенкiвський сирзавод", 
00445720
Івано-Франківська , 
Городенкiвський р-н, 78100, 
м. Городенка, вул. Височана, буд. 2  
(03430) 2-12-25,

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

30.04.2018

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

http://gsz.pat.ua

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО “ГОРОДенкIвський сиРЗавОД”
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4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізичної 
особи - підприємця), 
якою проведений 
аудит фінансової 
звітності

ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВIС ГРУП», 31714676 
ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Сервiс Груп», 
31714676

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

Чергові Загальнi збори 14.04.2017 р. Кворум 
100% голосуючих акцій, скликались за 
iнiцiативою Наглядової Ради. Пропозицiй не 
надходило. Рiшення прийнятi по всiм питанням 
одноголосно. Перелiк питань, що розглядались 
на загальних зборах з Проектами рiшень:
1. Обрання Лiчильної комiсiї. Проект 
рiшення:«Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Голова комiсiї – Липчук Богдан Iванович, Члени 
комiсiї – Мойсик Любов Миколаївна, Куцик 
Мирослав Петрович.»
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування. Проект 
рiшення:Бюлетень для голосування 
засвiдчується шляхом проставлення напису 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або iнший 
спосiб) пiд час його виготовлення для видачi 
акцiонеру, а також посвiдчується пiдписом голови 
реєстрацiйної комiсiї пiд час його надання 
акцiонеру при реєстрацiї для участi у загальних 
зборах.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Проект 
рiшення:Обрати головою зборiв – Ергешову 
Анжелiку Михайлiвну, секретарем зборiв – 
Дем’янiв Оксану Богданiвну.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння. Проект рiшення: Звiт Правлiння 
Товариства за 2016 рiк затвердити та прийняти 
до вiдома. 
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради; Проект рiшення:Звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2016 роки затвердити та 
взяти до вiдома
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Проект 
рiшення:Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу взяти 
до вiдома. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї 
про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк. 
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк. Проект рiшення:Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2016 рiк
8. Розподiл прибутку i збиткiв за 2016 рiк. Проект 
рiшення: Прибуток отриманий Товариством за 
результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi залишити у розпорядженнi 
Товариства. 
9. Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. Проект рiшення:припинити 
повноваження Наглядовой Ради в повному 
складi.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
Проект рiшення:До складу Наглядової ради 
обрати:Вовченко Сергiй Миколайович (представ-
ник акцiонера);Деркач Олександр 
Вiталiйович(представник акцiонера); Слобод-
ський Iгор Станiславович (представник 
акцiонера), Горовенко Михайло 
Олексiйович(представник акцiонера), Шелудько 
Григорiй Павлович(представник акцiонера).
11. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з обраними 
членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства. Проект 
рiшення:Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з обраними 
членами Наглядової ради Товариства. Встанови-
ти, що члени Наглядової ради будуть виконувати

свої обовязки безоплатно. Обрати особу, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства – Голову 
Правлiння Ергешову А.М. 
12. Схвалення значних правочинiв, якi були 
вчиненi Товариством у 2016 роцi. Проект 
рiшення:«Питання порядку денного не розгляда-
ти» 
13. Прийняття рiшення про припинення 
Публiчного акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом пере-
творення в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД».
Проект рiшення:1. Припинити дiяльнiсть 
Публiчного акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом його 
перетворення у Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» . 
14. Затвердження плану, порядку та умов 
здiйснення перетворення Публiчного 
акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» в Товариство 
з додатковою вiдповiдальнiстю 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Проект рiшення:Затвердити план, порядок та 
умови здiйснення перетворення Публiчного 
акцiонерного товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» 
15. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй 
на частки в статутному капiталi Товариства-
правонаступника.
Проект рiшення:Затвердити порядок та умови 
обмiну акцiй ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКIЙ СИРЗА-
ВОД» на частки в статутному капiталi 
ТДВ «ГОРОДЕНКIВСЬКIЙ СИРЗАВОД»
16. Призначення комiсiї з припинення (перетво-
рення) Публiчного акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД».
Проект рiшення:Призначити комiсiю з припинен-
ня (перетворення) Публiчного акцiонерного 
товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКIЙ СИРЗАВОД» у 
складi: Голова комiсiї Ергешова Анжелiка 
Михайлiвна; Член комiсiї – Дем’янiв Оксана 
Богданiвна, член комiсiї Липчук Богдан Iванович 
Загальнi збори 19.06.2017 р. скликались за 
iнiцiативою Наглядової Ради, пропозицiй не 
надходило. Збори не вiдбулися з причини 
вiдсутностi кворуму.
Загагальнi збори акцiонерiв скликанi 20 грудня 
2017р. за iнiцiативою наглядової ради, 
пропозицiя надiйшла вiд акцiонера власника 
9,9% щодо включення по першому питанню 
проекту рiшення. Рiшення прийнятi по всiм 
питанням згiдно проектiв рiшень одноголосно. 
Кворум 100 % голосуючих акцiй. Перелiк питань, 
що виносяться на голосування, згiдно з порядком 
денним:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
Проект рiшення 1. Обрати лiчильну комiсiю у 
складi у складi: Голова Лiчильної комiсiї- Липчук 
Богдан Iванович, Член Лiчильної комiсiї – Мойсик 
Любов Миколаївна;-Член Лiчильної комiсiї – 
 Куцик Мирослав Петрович. 2. Доручити Лiчильнiй 
комiсiї пiдрахунки результатiв голосування з 
питань порядку денного рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗА-
ВОД».
3. Затвердити наступний Регламент проведення 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»:
на доповiдi з питань порядку денного - до 15 хв.;
спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку 
денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи 
виступ;
запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 
3 хв.;
вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача
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стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на 
кожну вiдповiдь та коментар;
загальний час на доповiдь, обговорення та 
прийняття рiшення з кожного питання порядку 
денного – до 30 хвилин (Рiшення не прийнято) 
Проект рішення 2. Обрати Лiчильну комiсiю у 
складi 3-х осiб: 
Голова Лiчильної комiсiї Липчук Богдан Iванович,
Член Лiчильної комiсiї – Богонiс Iван Михайло-
вич;
Член Лiчильної комiсiї – Куцик Мирослав 
Петрович.
2. Доручити Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки 
результатiв голосування з питань порядку 
денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД».
3. Затвердити наступний Регламент проведення 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»:
на доповiдi з питань порядку денного - до 15 хв.;
спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку 
денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи 
виступ;
запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв - до 
3 хв.;
вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача 
стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 5 хв. на 
кожну вiдповiдь та коментар;
загальний час на доповiдь, обговорення та 
прийняття рiшення з кожного питання порядку 
денного – до 30 хвилин. (рiшення прийнято 
одноголосно).
2. Обрання Голови та Секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.проект 
рiшення:Обрати:Головою Загальних зборiв 
акцiонерiв – Ергешову Анжелiку Михайлiвну; 
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – 
Дем’янiв Оксану Богданiвну.
3. Про вiдмiну рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗА-
ВОД», якi були прийнятi 14 квiтня 2017 року, а 
саме:
Рiшення з 13 питання порядку денного - про 
припинення Публiчного акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом пере-
творення в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД»; Рiшення з 14 питання порядку 
денного – про затвердження плану, порядку та 
умов здiйснення перетворення Публiчного 
акцiонерного товариства ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД»;Рiшення з 15 питання порядку 
денного – про затвердження порядку та умов 
обмiну акцiй на частки в статутному капiталi 
Товариства-правонаступника;Рiшення з 16 
питання порядку денного – про призначення 
комiсiї з припинення (перетворення) Публiчного 
акцiонерного товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД».проект рiшення:«Вiдмiнити рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД», якi були 
прийнятi 14 квiтня 2017 року, а саме:- Рiшення з 
13 питання порядку денного - про припинення 
Публiчного акцiонерного товариства 
«ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом пере-
творення в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД»;- Рiшення з 14 питання порядку 
денного - про затвердження плану, порядку та 
умов здiйснення перетворення Публiчного 
акцiонерного товариства ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» в Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД»;- Рiшення з 15 питання порядку 
денного – про затвердження порядку та умов 
обмiну акцiй на частки в статутному капiталi 
Товариства-правонаступника;- Рiшення з 
16 питання порядку денного – про призначення 
комiсiї з припинення (перетворення) Публiчного

акцiонерного товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД»
4. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства.проект 
рiшення:Припинити повноваження членiв 
Наглядової ради Товариства у повному складi, а 
саме: вiдкликати зi складу Наглядової ради 
Товариства Приватне акцiонерне товариство 
«МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особi представникiв: 
- Вовченка Сергiя Миколайовича;
- Слободського Iгоря Станiславовича;
- Шелудька Григорiя Павловича;
- Деркач Олександра Вiталiйовича;
- Горовенко Михайло Олексiйовича;
5. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства.проект рiшення:Обрати Наглядову 
раду ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» в 
кiлькостi 5 (п’яти) осiб термiном – на 3 роки, у 
наступному складi:- Тарасенко Наталiя 
Зиновiївна;- Дмитренко Микола Олександрович;- 
Дмитренко Ольга Iванiвна;- Жиленко Сергiй 
Олександрович;- Щериля Софiя Олександрiвна
6. Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.проект 
рiшення:Припинити повноваження та вiдкликати 
iз складу Ревiзiйної комiсiї ЗНВПIФ «Престиж-
будiнвест-перший» ТОВ “КУА “Еталон Ессет 
Менеджмент” в особi представникiв:- Волощука 
Iвана Петровича – Голову Ревiзiйної комiсiї;- 
Савелiя Вiталiя Сергiйовича – члена Ревiзiйної 
комiсiї;- Буртової Надiї Вiкторiвни – члена 
Ревiзiйної комiсiї.
7. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
проект рiшення:Обрати Ревiзiйну комiсiю 
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД» в 
кiлькостi 3-х осiб термiном на 3 (три) роки, а 
саме:
- Корнєєв Михайло Анатолiйович – представник 
акцiонера ТОВ «ФУДСЕРВIС»;
- .Юнкiн Юрiй Павлович - представник акцiонера 
ТОВ «ФУДСЕРВIС».;
- Притула Григорiй Iванович – акцiонер Товари-
ства.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства та 
затвердження його в новiй редакцiї. Надання 
повноважень на пiдписання Статуту 
ПАТ «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД». проект 
рiшення:Затвердити Статут Публiчного 
акцiонерного товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» у запропонованiй редакцiї. 
Уповноважити Ергешову Анжелiку Михайлiвну 
– Голову позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв, пiдписати Статут Публiчного 
акцiонерного товариства «ГОРОДЕНКIВСЬКИЙ 
СИРЗАВОД» вiд iменi акцiонерiв Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 
проект рiшення:1. На пiдставi частини 3 статтi 70 
Закону України «Про акцiонернi товариства» 
попередньо схвалити укладення значних 
правочинiв, якi вчинятимуться Товариством 
протягом 1 (одного) року з дати проведення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв щодо:
1.1. правочинiв щодо купiвлi, продажу, комiсiї, 
пiдряду, поставки, надання послуг, застав, порук, 
найму, оренди, гранична вартiсть яких за одним 
правочином не перевищує 30 000 000,00 
(тридцять мiльйонiв) гривень;
1.2. правочинiв щодо вiдступлення прав вимог, 
надання та/або отримання кредитiв, гранична 
вартiсть яких за одним правочином не переви-
щує 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства, 
або особу, що виконує його обов’язки, протягом 
1 (одного) року з дати проведення цих позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв здiйснювати всi 
необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства 
значних правочинiв за умови одержання 
попереднього Рiшення Наглядової ради 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
I. Загальні відомості: ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО «Плем-

ЗавОД «яненкIвський». 
2. 20597543. 3. 08470, Київська область, Переяслав-Хмельницький ра-

йон, село Пологи-Яненки. 4. (04567) 5-18-39. 5. 5. Електронна поштова 
адреса: info@plemzavod.pat.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації - 
plemzavod.pat.ua. 

7. Вид особливої інформації: відомості про набуття прямо або опо-
середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам: Значного 
контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій пу-
блічного акціонерного товариства. 

II. текст повідомлення: 
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів емітента, складеного 

ПАТ «НДУ» станом на 23.04.2018 р. та отриманого емітентом 26.04.2018 
року, відбулись наступні зміни: Розмір частки власника ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ», код 
ЄДРПОУ-36756595 до змін складав 0% у загальній кiлькостi акцій та 0% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцій, після змін складає 85.381976% у 
загальній кiлькостi акцій та 85.381976% у загальній кiлькостi голосуючих 
акцій. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 мiсяцiв, що передують 
дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття - 0,0326 гривень 
за одну акцію. 

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

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

2. Найменування посади: Голова правління Овчаренко Віктор Михай-
лович. 26.04.2018.

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО  
«ПлемЗавОД «яненкIвський»

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

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Розрахунковий центр з обслугову-
вання договорiв на фiнансових 
ринках", 35917889, м. Київ , 
Шевченкiвський р-н, 04107, м.Київ, 
Тропiнiна, 7-Г (044) 585-42-42

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

27.04.2018

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

www.settlement.com.ua

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ 
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI", 
25642478 

5. Інформація про загальні збори.
Позачергові загальні збори акціонерів, що відбулися 19.01.2017 р. 
(кворум 82.37154 %). Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" (Рiшення прийняте, вирiшили: 
для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членiв лiчильної комiсiї у 
наступному складi: 1. Гнатюк Iрина Володимирiвна; 2. Сидоренко Iрина 
Олександрiвна; 3. Нурiсламова Iрина Сергiївна); Питання 2. Обрання 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" 
(Рiшення прийняте, вирiшили: обрати Секретарем загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу 
Володимирiвну); Питання 3. Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення (Рiшення 
прийняте, вирiшили: 1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не бiльше як одного року з дати 
прийняття цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi: - розмiщення коштiв на кореспондентських 
рахунках в Нацiональному банку України – граничною сукупною 
вартiстю 250 млрд грн.; - розмiщення коштiв на кореспондентському 
рахунку в публiчному акцiонерному товариствi "Державний експортно-
iмпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати 
доходiв за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi 
цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних 
операцiй вiдповiдно до вимог Закону України «Про депозитарну 
систему України» – граничною сукупною вартiстю 250 млрд грн.; - прид-
бання, продаж та пред’явлення до погашення депозитних сертифiкатiв 
Нацiонального банку України – граничною сукупною вартiстю 250 млрд 
грн.; - придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, 
номiнованих в нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких 
облiгацiй не пiзнiше 5-ти рокiв з дати придбання, а також продаж та 
пред’явлення до погашення таких облiгацiй – граничною сукупною 
вартiстю 20 млрд грн., але загальна сукупна номiнальна вартiсть таких

облiгацiй в портфелi ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кiнець 
кожного операцiйного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн 
(вiсiмдесят мiльйонiв) грн.; - правочинiв щодо цiнних паперiв за участю 
ПАТ «Розрахунковий центр» як центрального контрагента – без 
обмеження граничної сукупної вартостi, вiдповiдно до статтi 19-6 
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». - правочини 
щодо внесення будь-яких змiн та доповнень до вищезазначених 
правочинiв без змiни їх характеру в межах граничної вартостi та 
правочини, пов’язанi з їх виконанням та розiрванням. 2. Зобов’язати 
ПАТ “Розрахунковий центр” вчиняти правочини щодо депозитних 
сертифiкатiв або облiгацiй внутрiшнiх державних позик України на 
умовах «поставка проти оплати». 3. Доручити головi Правлiння 
ПАТ «Розрахунковий центр», визначити особу (осiб), уповноважену 
(уповноважених) на пiдписання значних правочинiв та вчинення iнших 
дiй, необхiдних для виконання умов цих значних правочинiв).
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 19.01.2017 року були iнiцiйованi 
Спостережною радою ПАТ “Розрахунковий центр”. Перелiк питань 
порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною 
радою товариства. Пропозицiї до порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” не подавалися.
Річні загальні збори акціонерів, що відбулися 27.04.2017 (кворум 
86.75394 %). Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: 
Для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах обрати 
членiв лiчильної комiсiї у наступному складi: 1. Гнатюк Iрина 
Володимирiвна; 2. Сидоренко Iрина Олександрiвна; 3. Нурiсламова 
Iрина Сергiївна); Питання 2. Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: 
Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий 
центр” Новосад Людмилу Володимирiвну); Питання 3. Звiт Спостереж-
ної ради ПАТ “Розрахунковий центр” за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради (Рiшення прийняте, 
вирiшили: Затвердити звiт Спостережної ради ПАТ “Розрахунковий 
центр” за 2016 рiк); Питання 4. Звiт Правлiння ПАТ “Розрахунковий 
центр” за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння (Рiшення прийняте, вирiшили: Затвердити звiт Правлiння 
ПАТ “Розрахунковий центр” за 2016 рiк); Питання 5. Звiт Ревiзора ПАТ 
“Розрахунковий центр” за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. Затвердження висновкiв Ревiзора (Рiшення прийняте, 
вирiшили:Затвердити звiт та висновки Ревiзора ПАТ “Розрахунковий 
центр” за 2016 рiк); Питання 6. Розгляд звiту аудиторської фiрми та 
затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської 
фiрми (Рiшення прийняте, вирiшили: Прийняти до вiдома звiт аудитор-
ської фiрми Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» 
щодо перевiрки (аудиту) фiнансової звiтностi ПАТ «Розрахунковий 
центр» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. Визначити, що 
необхiднiсть вжиття заходiв за результатами розгляду висновкiв 
аудитора вiдсутня); Питання 7. Затвердження рiчного звiту, рiчної 
фiнансової звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ 
“Розрахунковий центр” за 2016 рiк (Рiшення прийняте, вирiшили: 
Затвердити: -рiчний звiт ПАТ “Розрахунковий центр” за 2016 рiк, який 
включає рiчнi результати дiяльностi ПАТ “Розрахунковий центр” за 2016 
рiк; -рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “Розрахунковий центр” за 2016 рiк

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «РОЗРахункОвий центР З 
ОбслуГОвування ДОГОвОРIв на ФIнансОвих Ринках»
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(окрему); -рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ “Розрахунковий 
центр” за 2016 рiк); Питання 8. Розподiл прибутку i покриття збиткiв 
ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: ПАТ “Розрахун-
ковий центр” отримав чистий прибуток за результатами дiяльностi у 2016 
роцi в сумi 2 091 300,41 грн.Розподiлити прибуток 2016 року наступним 
чином: здiйснити за рахунок прибутку 2016 року покриття збиткiв минулих 
рокiв (2 496 360,88 грн). Збиток у сумi 405 060,47 грн. залишається 
непокритим); Питання 9. Внесення змiн до Статуту ПАТ “Розрахунковий 
центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: 1. Внести змiни до Статуту 
публiчного акцiонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговуван-
ня договорiв на фiнансових ринках” шляхом викладення та затвердження 
Статуту у новiй редакцiї, що запропонована у матерiалах до Загальних 
зборiв. 2.Доручити Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв 
пiдписати Статут ПАТ “Розрахунковий центр” у новiй редакцiї. 3. Доручити 
головi Правлiння ПАТ “Розрахунковий центр” Шаповалу Юрiю Iвановичу 
ПАТ “Розрахунковий центр” забезпечити державну реєстрацiю Статуту у 
новiй редакцiї. 4. Доручити головi Правлiння ПАТ “Розрахунковий центр” 
Шаповалу Юрiю Iвановичу виконати всi необхiднi дiї для погодження 
Статуту Нацiональним банком України); Питання 10. Внесення змiн до 
внутрiшнiх положень ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, 
вирiшили: 1. Внести змiни до внутрiшнiх положень публiчного акцiонерного 
товариства “Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на 
фiнансових ринках” шляхом затвердження внутрiшнiх положень у нових 
редакцiях, що запропонованi в матерiалах до Загальних зборiв, а саме: 
1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр”; 
2. Положення про Спостережну раду ПАТ “Розрахунковий центр”); 
Питання 11. Припинення повноважень членiв Спостережної ради 
ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: Припинити 
повноваження членiв Спостережної ради у наступному складi: 1. Курiнний 
Олег Михайлович (голова Спостережної ради); 2. Козаченко Сергiй 
Олександрович; 3. Миндаугас Бакас; 4. Луковенко Роман Юрiйович; 
5. Юр’єв Андрiй Михайлович); Питання 12. Обрання членiв Спостережної 
ради (Рiшення прийняте, вирiшили: Обрати до складу Спостережної ради 
наступних осiб: 1.Манжуловський Святослав Всеволодович, представник 
акцiонера - Нацiональний банк України. 2. Миндаугас Бакас, представник 
акцiонера - Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй 
України”.3. Супрун Андрiй Володимирович, представник акцiонера - 
Нацiональний банк України. 4. Селякова Наталiя Миколаївна, незалежний 
член. 5. Мiтюков Iгор Олександрович, незалежний член); Питання 13. 
Обрання голови Спостережної ради (Рiшення прийняте, вирiшили: Обрати 
головою Спостережної ради: Супруна Андрiя Володимировича); Питання 
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
з головою та членами Спостережної ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з головою та членами Спостережної ради (Рiшення прийняте, вирiшили: 
1. Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з головою та членами Спостережної ради у редакцiях, що 
запропонованi у матерiалах до Загальних зборiв. 2. Обрати особою, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, голову 
Правлiння ПАТ “Розрахунковий центр” Шаповала Юрiя Iвановича).
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено 
Спостережною радою товариства. Пропозицiї до порядку денного рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” не подавалися.
Позачергові загальні збори акціонерів, що відбулися 29.06.2017 р. 
(кворум 77.7897 %). Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: 
для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” обрати членiв лiчильної комiсiї у 
наступному складi: 1. Гнатюк Iрина Володимирiвна; 2. Сидоренко Iрина 
Олександрiвна; 3. Нурiсламова Iрина Сергiївна); Питання 2. Обрання 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” 
(Рiшення прийняте, вирiшили: обрати Секретарем загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” Новосад Людмилу 
Володимирiвну); Питання 3. Збiльшення статутного капiталу ПАТ «Роз-
рахунковий центр» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв за 
спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону України «Про спрощення 
процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 р. 
№ 1985-VIII (Рiшення прийняте, вирiшили: Збiльшити статутний капiтал 
ПАТ «Розрахунковий центр» на 53 600 000,00 гривень (п’ятдесят три 
мiльйони шiстсот тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного 
розмiщення додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв за спрощеною процедурою 
вiдповiдно до Закону України «Про спрощення процедур реорганiзацiї 
та капiталiзацiї банкiв» вiд 23.03.2017 р. № 1985-VIII); Питання 4. 
Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «Розрахунко-
вий центр» та затвердження перелiку осiб, якi є учасниками такого

розмiщення (Рiшення прийняте, вирiшили: 1. Здiйснити приватне 
розмiщення простих iменних акцiй ПАТ «Розрахунковий центр» в 
кiлькостi 53 600 (п’ятдесят три тисячi шiстсот) штук номiнальною 
вартiстю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копiйок) кожна. 
2. Визначити учасниками приватного розмiщення акцiй ПАТ «Розрахун-
ковий центр» iснуючих акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй 
станом на дату проведення загальних зборiв – 29 червня 2017 року. 
3. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «Розрахун-
ковий центр»); Питання 5. Визначення уповноваженого органу та 
уповноважених осiб ПАТ «Розрахунковий центр» щодо прийняття 
рiшень та вчинення необхiдних дiй, пов’язаних iз приватним 
розмiщенням акцiй Банку (Рiшення прийняте, вирiшили: 1. Визначити 
Спостережну раду ПАТ «Розрахунковий центр» уповноваженим 
органом, якому надати повноваження щодо прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй. 2. Визначити Правлiння ПАТ «Розрахун-
ковий центр» уповноваженим органом, якому надати повноваження 
щодо:
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - затвердження результатiв 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення 
акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвер-
дження у встановленi законодавством строки результатiв укладення 
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у 
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - 
опублiкування в офiцiйному друкованому органi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку та розмiщення у загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку повiдомлення про можливiсть реалiзацiї акцiонерами 
переважного права на придбання розмiщуваних ПАТ «Розрахунковий 
центр» акцiй. 3. Визначити голову Правлiння ПАТ «Розрахунковий 
центр» Шаповала Юрiя Iвановича та члена Правлiння ПАТ «Розрахун-
ковий центр» Константiнова Олексiя Анатолiйовича особами, яким 
надаються повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 
стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо 
забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй). 
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 29.06.2017 року були iнiцiйованi 
Спостережною радою ПАТ “Розрахунковий центр”. Перелiк питань 
порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною 
радою товариства. Пропозицiї до порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” не подавалися.
Позачергові загальні збори акціонерів, що відбулися 01.08.2017 р. 
(кворум 77.7897%). Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” (Рiшення прийняте, вирiшили: 
для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” обрати членiв лiчильної комiсiї у 
наступному складi: 1. Гнатюк Iрина Володимирiвна; 2. Сидоренко Iрина 
Олександрiвна; 3. Нурiсламова Iрина Сергiївна); Питання 2. Обрання 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” 
(Рiшення прийняте, вирiшили: обрати Секретарем загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” Новосад Людмилу 
Володимирiвну); Питання 3. Внесення змiн до Статуту ПАТ “Розрахун-
ковий центр”, пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу (Рiшення 
прийняте, вирiшили: 1. Внести змiни до Статуту публiчного 
акцiонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках”, пов’язаних зi збiльшенням статутного 
капiталу шляхом викладення та затвердження Статуту у новiй редакцiї, 
що запропонована у матерiалах до Загальних зборiв. 2. Доручити 
Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв пiдписати 
Статут ПАТ “Розрахунковий центр” у новiй редакцiї. 3. Доручити головi 
Правлiння ПАТ “Розрахунковий центр” Шаповалу Юрiю Iвановичу 
ПАТ “Розрахунковий центр” забезпечити державну реєстрацiю Статуту 
у новiй редакцiї. 4. Доручити головi Правлiння ПАТ “Розрахунковий 
центр” Шаповалу Юрiю Iвановичу виконати всi необхiднi дiї для 
погодження Статуту Нацiональним банком України).
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 01.08.2017 року були iнiцiйованi 
Спостережною радою ПАТ “Розрахунковий центр”. Перелiк питань 
порядку денного було запропоновано та затверджено Спостережною 
радою товариства. Пропозицiї до порядку денного позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Розрахунковий центр” не подавалися.
6. Інформація про дивіденди. Станом на дату розкриття рiчної 
iнформацiї емітента за 2017 р., за результатами звiтного та попере-
днього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. 

Голова Правління  ю.І. Шаповал
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Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громад-
ських формувань, місцез-
находження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
"ОДеське сктб ПРОДмаШ", 14308204, 
65005 Одеська область малиновський 
район м.Одеса вул.михайлiвська, буд.25, 
(048) 7280003

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

www.sktb.odessa.ua

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

тОваРиствО З ОбмеЖенОю вІДПОвІ-
ДальнІстю "ауДитОРська ФІРма 
"бРІк", 33865551

черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 21.04.2017
Порядок денний (перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 
прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства за 2016 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту наглядової ради за 2016 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної 
комiсiї за 2016 рiк.

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

7. Затвердження звiту та балансу 
товариства за 2016 рiк. 
8. Про розподiл прибутку (визначення 
порядку покриття збиткiв) товариства за 
пiдсумками роботи за 2016рiк.
Iнших пропозицiй до порядку денного не 
надходило. всi питання по порядку 
денному розглянутi в повному обсязi. 
Рiшення затвердженi.

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 30.11.2017
Порядок денний (перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах):
1. Обрання Голови та членiв лiчильної 
комiсiї, прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв.
3. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв.
4. Затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування 
на загальних зборах акцiонерiв.
5. Прийняття рiшення про змiну типу та 
найменування товариства.
6. внесення змiн до статуту 
Пат "ОДеське сктб ПРОДмаШ", 
пов'язаних iз змiною типу, шляхом 
викладення статуту у новiй редакцiї. 
визначення уповноважених осiб для 
пiдписання нової редакцiї статуту 
товариства.
7. Припинення повноважень членiв 
наглядової ради.
8. Обрання членiв наглядової ради.
9. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами наглядової 
ради.
Iнших пропозицiй до порядку денного не 
надходило. всi питання по порядку 
денному розглянутi в повному обсязi. 
Рiшення затвердженi.

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

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО «ОДеське сктб ПРОДмаШ»

РІчна ІнФОРмацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Днiпрополiмермаш», 00218615, Україна Дніпропетровська обл. 
49033 м. Днiпро пр. Богдана Хмельницького, буд.147, 0567323104

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

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: paodpm.dp.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 «Профiт», 35985208

5. Інформація про загальні збори: 
14.08.2017 проведено річні загальні збори. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї 

зборiв.2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для 
голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, се-
кретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв 
(регламенту зборiв).4. Розгляд звiту Дирекцiї про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його за-
твердження. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його 
затвердження.6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк та їх затвердження.7. Затвердження рiчного звiту То-
вариства за 2016 рiк.8. Затвердження порядку розподiлу (покриття) 
прибутку (збитку) Товариства за 2016 рiк. 9. Затвердження всiх 
правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 роцi 
рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних 
зборiв у 2017 роцi.10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди 
на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та 
надання повноважень на укладання таких правочинiв.11. Прийняття 
рiшення про змiну типу акцiонерного Товариства - з публiчного на 
приватне.12. Прийняття рiшення про змiну найменування 
Товариства.13. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв 
Товариства.14. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвер-
дження його нової редакцiї. Обрання особи, якiй надаватимуться по-
вноваження з пiдписання нової редакцiї Статуту та забезпечення його 
реєстрацiї.15. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в 
дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї.16. Прийнят-
тя рiшення про припинення повноважень та обрання голови та членiв 
наглядової ради.17. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
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Голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.18. Затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи (осiб), яка (якi) 
уповноважується на пiдписання договорiв з ними. 1. По першому пи-
танню порядку денного «Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї 
зборiв» Постановили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова 
лiчильної комiсiї Чирва Олена Володимирiвна, член лiчильної комiсiї 
Пивовар Оксана Василiвна, член лiчильної комiсiї Коршунова Iрина 
Анатолiївна. 2. По другому питанню порядку денного «Затвердження 
порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загаль-
них зборах Товариства» Постановили: Затвердити наступний порядок 
та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голо-
сування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голо-
сування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерова-
ним, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства.3. По 
третьому питанню порядку денного «Обрання голови, секретаря зборiв, 
затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту 
зборiв)» Постановили: Обрати Головою зборiв Мацюцю Сергiя Федоро-
вича, Секретарем зборiв Гарматюк Катерину Дмитрiвну. Затвердити 
наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): 
Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення до 5 хвилин; 
Виступ доповiдача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обгово-
рення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запи-
тання, дебати та iн.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку ден-
ного до 5 хвилин; Збори провести без перерви. 4. По четвертому 
питанню порядку денного «Розгляд звiту Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його за-
твердження» Постановили: Затвердити звiт Дирекцiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.5. По 
п'ятому питанню порядку денного «Розгляд звiту Наглядової ради за 
2016 рiк та його затвердження» Постановили: Затвердити звiт Нагля-
дової ради за 2016 рiк.6. По шостому питанню порядку денного «Роз-
гляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та їх 
затвердження» Постановили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7. По сьомому питанню порядку денного 
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк» Постановили: За-
твердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.8. По восьмому питанню 
порядку денного «Затвердження порядку розподiлу (покриття) прибут-
ку (збитку) Товариства за 2016 рiк» Постановили: Затвердити наступ-
ний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк: прибуток отри-
маний у 2016 роцi направити на погашення збиткiв минулих перiодiв.9. 
По дев'ятому питанню порядку денного «Затвердження всiх правочинiв, 
вчинених Товариством з дати проведення у 2016 роцi рiчних загальних 
зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2017 роцi» 
Постановили: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати 
проведення у 2016 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту прове-
дення рiчних загальних зборiв у 2017 роцi.10. По десятому питанню 
порядку денного «Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на 
вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством про-
тягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та на-
дання повноважень на укладання таких правочинiв» Постановили: По-
передньо схвалити наступнi можливi значнi правочини/попередньо 
надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту при-
йняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно 
(роботи, послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предме-
том (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, до-
говори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори 
купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори 
вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iншi 
господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких 
воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна 
вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв на окрему 
дату не може перевищувати суму 200 000 000,00 грн.Надати 
Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового 
рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо 
схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна 
(майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в за-
ставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважу-
вати) на укладання (пiдписання) генеральним директором, посадовими 
особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних 
правочинiв.Доручити Генеральному директору Товариства Мацюцi С.Ф., 
за погодженням Наглядової ради, оформляти i пiдписувати договори, 
якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. 11. По оди-
надцятому питанню порядку денного «Прийняття рiшення про змiну 
типу акцiонерного Товариства - з публiчного на приватне» Постанови-
ли: Змiнити тип акцiонерного акцiонерного Товариства - з публiчного 
на приватне. 12. По одинадцятому питанню порядку денного «При-
йняття рiшення про змiну найменування Товариства» Постановили: 
Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДНIПРОПОЛIМЕРМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПОЛIМЕРМАШ», скорочене найменування: 
ПрАТ «ДНIПРОПОЛIМЕРМАШ». 13. По тринадцятому питанню порядку 
денного «Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товари-
ства» Постановили: Визначити наступну структуру та кiлькiсний склад 
органiв Товариства: Загальнi збори акцiонерiв, Виконавчий орган, в 
особi Дирекцiї  -  Генеральний директор та чотири члени дирекцiї - 5 
осiб, Наглядова рада - Голова Наглядової ради та два члени - 3 особи. 
14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Внесення змiн до 
Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Обран-
ня особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання нової 
редакцiї Статуту та забезпечення його реєстрацiї» Постановили: Вне-
сти змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової 
редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв на 
пiдписання нової редакцiї Статуту та Генерального директора на за-
безпечення його реєстрацiї. 15. По п'ятнадцятому питанню порядку 
денного «Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в 
дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї» Постанови-
ли: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням 
необхiдним в дiяльностi Товариства. Внести змiни до Положення про 
Наглядову Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 16. 
По шiстнадцятому питанню порядку денного «Прий няття рiшення про 
припинення повноважень та обрання голови та членiв наглядової 
ради» Постановили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради 
Жолтикова Сергiя Вiкторовича, Членiв Наглядової ради: Ткаченко 
Андрiя Iвановича, Москвича Вiталiя Олеговича, Шелудько Дмитра 
Леонiдовича, Гапоненко Олени Василiвни, Бондарчука Олександра Пе-
тровича, Жукевич Олени Адамiвни. Обрати членiв Наглядової ради у 
наступному складi: Жолтиков Сергiй Вiкторович (представник 
акцiонера), Ткаченко Андрiй Iванович (представник акцiонера), Мо-
сквич Вiталiй Олегович (представник акцiонера). 17. По сiмнадцятому 
питанню порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повно-
важень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства» Постановили: 
Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Кочубей Тетяни 
Григорiвни, Членiв Ревiзiйної комiсiї: Митряхiної Наталiї Анатолiївни, 
Захарової Вiкторiї Вiкторiвни.18. По вiсiмнадцятому питанню порядку 
денного «Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою 
та членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди; об-
рання особи (осiб), яка (якi) уповноважується на пiдписання договорiв 
з ними» Постановили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуть-
ся з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; винагороду не 
сплачувати; уповноважити Генерального директора на пiдписання 
вiдповiдних договорiв з Головою та членами Наглядової ради Товари-
ства. 

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 269388 200084
Основні засоби (за залишковою вартістю) 53976 29258
Довгострокові фінансові інвестиції 510 510
Запаси 83591 74022
Сумарна дебіторська заборгованість 47387 83817
Грошові кошти та їх еквіваленти 31656 10853
Власний капітал 24204 22606
Статутний капітал 10180 10180
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-248 -1846

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 245184 177478
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,824 0,252

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

0,824 0,252

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1939071 1939071
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
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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 
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 04012425
3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, 

вул. Камишинська, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 285-95-33 (044) 

285-95-33
5. Електронна поштова адреса management@abz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.abz.kiev.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Нагорний Андрiй Вiталiйович (паспорт: серiя номер ви-
даний р.), який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повно-
важення. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Куранов Володимир Миколайович (паспорт: серiя номер 
виданий р.), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00005%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Павлюк Iрина Олексiївна (паспорт: серiя номер вида-
ний р.), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноважен-
ня. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Єрмаченков Олег Федорович (паспорт: серiя номер ви-
даний р.), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повнова-
ження. Акцiями емiтента не володiє (є представником акцiонера, що 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15,4476%). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Герасименко Тетяна Петрiвна (паспорт: серiя номер ви-
даний р.), яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0003%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Герасименко Тетяна Петрiвна (паспорт: серiя номер ви-
даний р.), яка займала посаду Голова Ревiзiйної комiсiї, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0003%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Загладько Анастасiя Вiкторiвна (паспорт: серiя номер 
виданий р.), яка займала посаду член Ревiзiйної комiсiї, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0114%. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
27.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Виборова Валентина Євгенiвна (паспорт: серiя номер 
виданий р.), яка займала посаду член Ревiзiйної комiсiї, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0003%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р., про обрання Головою Наглядової ради – рiшенням 
Наглядової ради 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради. Нагорний Андрiй 
Вiталiйович (паспорт: серiя номер виданий р.) обраний на посаду Голова 
Наглядової ради. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: iнших посад 
не обiймала. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Куранов Володимир Миколайович (паспорт: 
серiя номер виданий р.) обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00005%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ТОВ «БФ МЖК-Буд», директор. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Фомiчова Нiна Володимирiвна (паспорт: серiя 
номер виданий р.) обрана на посаду Член Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 7,5122%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: КМП 
«Iнжбудсервiс», бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Єрмаченков Олег Федорович (паспорт: серiя 
номер виданий р.) обранийна посаду Член Наглядової ради. Акцiями 
емiтента не володiє (є представником акцiонера, що володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 15,4476%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: КМП 
«Iнжбудсервiс», директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Катриченко Юрiй Олексiйович (паспорт: серiя 
номер виданий р.) обраний на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями 
емiтента не володiє (є представником акцiонера, що володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 29,9999%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «ХК 
«Київмiськбуд», начальник вiддiлу оренди департаменту з управлiння май-
ном; ПрАТ «ХК «Київмiськбуд», Директор департаменту з управлiння май-
ном та активами. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р., про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї – рiшенням 
Ревiзiйної комiсiї 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв та Ревiзiйної комiсiї. Герасименко Тетя-
на Петрiвна (паспорт: серiя номер виданий р.) обрана на посаду Голова 
Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0003%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: ПАТ «АБЗ», бухгалтер. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Загладько Анастасiя Вiкторiвна (паспорт: серiя 
номер виданий р.) обрана на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,0114%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО  
«асФальтОбетОнний ЗавОД»
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Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПП «Буд-
постач», юрисконсульт, ТОВ «ЛеЮр», юрист. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Ревiзiйної комiсiї прийнято Загальними 
зборами 27.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Виборова Валентина Євгенiвна (паспорт: серiя 
номер виданий р.) обрана на посаду Член Ревiзiйної комiсiї. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,0003%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «АБЗ», 
заступник головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

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

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

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

 акцІОнеРне тОваРиствО «ЖитОмиРський кОм-
бІнат силІкатних виРОбІв». 2. Код за ЄДРПОУ 00290676. 
3. Місцезнаходження 10019, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 0412 519230 519384. 5. Електронна поштова адреса 
zhksv@emzvіt.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації www.zhksv.ho.ua. 7. Вид 
особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової 
ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Про-
токол № 1 від 27.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних ви-
робів» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Прокопчук Нелі Адольфівни. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00011 %. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді голови та члена 
Наглядової ради перебувала з 25.04.2017 р. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду голови На-
глядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради буде обрано на 
першому засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Жи-
томирський комбінат силікатних виробів»;

- члена Наглядової ради Товариства Собченко Ірини Михайлівни. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00011 %. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради 
перебувала з 25.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Онопрієнко Тетяни Миколаївни. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 3.43876 %. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової 
ради перебувала з 25.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Сукачева Миколи Петровича. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00011 %. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 25.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого 
не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядової 
ради Товариства зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Товариства Перепеличного Володимира Григоро-
вича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00059 %. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 25.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядо-
вої ради нікого не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний 
склад Наглядової ради Товариства зменшено до 3 осіб.

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) об-

рані членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир-
ський комбінат силікатних виробів» з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних ви-
робів» та до 27 квітня 2021 року наступні особи:

- Прокопчук Неля Адольфівна. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років - 
начальник відділу капітального будівництва. Посадова особа є акцiонером (не 
є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних;

- Собченко Ірина Михайлівна. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років - 
старший касир. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Онопрієнко Тетяна Миколаївна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 3.43876 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років 
– перекладач, менеджер-управитель з адміністративної діяльності. Посадова 
особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором). Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. 

В зв’язку із необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р. (Протокол № 1 від 27.04.2018 р.) об-
рані членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомир-
ський комбінат силікатних виробів» з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних ви-
робів» та до 27 квітня 2023 року наступні особи:

- Зарудяна Наталія Володимирівна. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років – на-
чальник планово-економічного відділу. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних;

- Тимощук Лідія Іванівна. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років – заступник 
головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних;

- Павлюк Василь Сергійович. Володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та в розмірі 0.00011 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Інші посади, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років – ін-
женер з техніки безпеки. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. 

ІІІ. Підпис 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 2.Тимчасово виконуючий обов’язки голови правління Кареба 
Сергій Анатолійович 27 квітня 2017 року

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«щОРський ЗавОД ПРОДОвОльчих тОваРIв»

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Щорський завод продовольчих 
товарiв», 00381143, Чернігівська обл., 
Щорський р-н, 15200, м. Щорс, 
вул. 30 рокiв Перемоги, 31А (04654) 
22426,

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

27.04.2018

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

http://eco-food.kiev.ua/novosti/

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«сПецIалIЗОвана ПеРесувна 

механIЗОвана кОлОна №3»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

опублікування в офіційному друкованому виданні) / 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента / ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3», 
(код 05465413), Київська обл., Вишгородський р-н, 07350, с.Гаврилiвка, 
вул.Молодiжна,3А, т.(04596)3-91-13;, / 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 
29.04.2018 / 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію / http://spmk3.aspectgroup.com.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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МАКІЇВКОКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32598706
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгі-

вельна, буд. 106А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 3401415, (062) 3401419
5. Електронна поштова адреса: openіnf@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mkoks.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

26.04.2018р. загальними заборами ПрАТ «МАКІЇВКОКС» прийняте рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися ПрАТ «МАКІЇВКОКС» у ході поточної господарської ді-
яльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, тоб-

то до 25.04.2019 року включно. Характер правочинів:
- купівля/продаж та/або поставка вугільного концентрату/вугільної про-

дукції, гранична сукупна вартість правочинів 1 000 000 000,00 гривень. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
ПрАТ «МАКІЇВКОКС» за даними останньої річної фінансової звітності – 
69,47%;

- купівля, продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна 
вартість правочинів 500 000 000,00 гривень. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «МАКІЇВКОКС» за да-
ними останньої річної фінансової звітності – 34,74%.

Вартість активів ПрАТ «МАКІЇВКОКС» за даними останньої річної фі-
нансової звітності – 1 439 402 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих 
акцій – 8 984 209 327 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстро-
вані для участі у загальних зборах, - 8 845 637 655 шт., кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 8 845 637 655 шт., 
«проти» - 0 шт.

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 (ініціали та прізвище керів-
ника) Кузьмичов Леонід Леонідович (підпис) (дата) 27.04.2018 М.П.

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО  
«макІЇвкОкс»

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«ШахтОбуДмОнтаЖне уПРавлІння 

№1»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

2. Код за ЄДРПОУ: 00180924
3. Місцезнаходження: 85312, Донецька обл., Мар'їнський район, місто 

Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15
4. Міжміський код, телефон та факс: +38062916232, +38062942281
5. Електронна поштова адреса: 00180924@prіvateіnvest.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.shsmu1.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

26.04.2018р. загальними заборами ПАТ «ШБМУ №1» прийняте рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися ПАТ «ШБМУ №1» у ході поточної господарської діяльнос-
ті протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, тобто до 
26.04.2019 року включно. Характер правочинів:

- укладання договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-
монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000,00 
гривень. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів ПАТ «ШБМУ №1» за даними останньої річної фінансової 
звітності – 317,46%.

- укладання правочинів генерального підряду в будівництві, гранична 
сукупна вартість правочинів 50 000 000,00 гривень. Співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ШБМУ №1» 
за даними останньої річної фінансової звітності – 317,46%.

- продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вар-
тість правочинів 50 000 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ШБМУ №1» за даними 
останньої річної фінансової звітності – 317,46%.

Вартість активів ПАТ «ШБМУ №1» за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 15 750 000,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 
31 932 шт., кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі 
у загальних зборах, - 20 732 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняте рішення – 20 732 шт., «проти» - 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор (ініціали та прізвище керівника) 
Котков Антон Васильович (підпис) (дата) 27.04.2018 М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО 
«слОв'янський ЗавОД «тОРеласт», 00300363, 
84122 Донецька область м. слов'янськ Пiд'їздна, буд. 3, (06262) 
2-79-12; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018; 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
http://ucap.dp.ua/00210594; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності аФ «РесуРс- ауДит» в формі това-
риства з обмеженою відповідальністю, 23647230;5. Інформація про 
загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне 
товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 07.09.2017 
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ : 1. Обрання 
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припи-
нення їх повноважень. Обрання робочих органiв рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2016 рiк та його затвердження. 3. Звiт Наглядової ради Товариства та 
його завтердження. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про виконану роботу протя-
гом 2016 року, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, 
Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Внесення змiн до статуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання повнова-
жень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства у 
новiй редакцiї. 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та 
членiв Правлiння Товариства. 10. Про дострокове припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.11. Про дострокове 
припинення повноважень Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. За-
твердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 13. Обран-
ня членiв Наглядової ради Товариства.14. Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, 
затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. 
Змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань по-
рядку денного:По питанням № 1-12 порядку денного загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНОПо питан-
ню №13-14, що передбачає кумулятивне голосування, обрана необхiдна 
кiлькiсть членiв органiв Товариства, вiдповiдно до Статуту. Позачерговi 
збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились.6. Інформація 
про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не сплачувались
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Українська комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підпри-
ємств»

2. Код за ЄДРПОУ: 05470868
3. Місцезнаходження: 07400 м.Бровари, Київська область, вул.Онікієн-

ка О., 125
4. Міжміський код, телефон та факс: 04594 54180, 04594 54180
5. Електронна поштова адреса: ukvfsp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 05470868.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
У відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Україн-

ська комерційно - виробнича фірма сільськогосподарських підприємств» 
№ 1 від 26.04.2018р. прийнято рішення про надання попередньої згоди на 
вчинення емітентом значного правочину на придбання технічних засобів і 
механізмів, обладнання і матеріалів для здійснення господарської діяль-
ності на граничну сукупну вартість до 700.0 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 4352.0 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості технічних засобів і механізмів, об-
ладнання і матеріалів , що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 
16.08%.

Загальна кількість голосуючих акцій 114695 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 101841 шт., кіль-
кість голосуючих акцій , що проголосували «за» 101841 шт., кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» 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. Директор  Бурлака В.Г.
27.04.2018

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО «укРаЇнська кОмеРцІйнО-виРОбнича 
ФІРма сІльськОГОсПОДаРських ПІДПРиЄмств»

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО 
сІльськОГОсПОДаРське 

ПІДПРиЄмствО  
«чОРнОмОРська ПеРлина»

ПОвІДОмлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство сіль-
ськогосподарське підприємство «Чорноморська перлина»

Код за ЄДРПОУ: 00413446
Місцезнаходження: 68162, Одеська область, Татарбунарський район, 

село Базар»янка, вул. Шевченка, буд. № 37
Міжміський код, телефон та факс: 04844 3-25-51, 048 777-37-30
Електронна поштова адреса: perlina@te.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.obsp.od.ua
Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згідно з рішенням засідання Наглядової ради Публічного акціонерного 

товариства сільськогосподарського підприємства «Чорноморська перли-
на» (далі – ПАТ СП «Чорноморська перлина») (Протокол № 25/4 від 
25.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Балабатько 
Олег Дмитрович – представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.04.2018 р. 
у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення 
засідання Наглядової ради ПАТ СП «Чорноморська перлина» (Протокол 
№ 25/4 від 25.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емі-
тента: 40,5731%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. по 25.04.2018 р.

набуто повноваження. Голова Наглядової ради – Цап Валерій Воло-
димирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень по-
переднього Голови Наглядової ради та на підставі рішення засідання На-
глядової ради ПАТ СП «Чорноморська перлина» (Протокол № 25/4 від 
25.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до наступних річних 
загальних зборів товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочи-
ни. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
служба на керівних посадах в органах внутрішніх справ України.

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

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

Голова правління  Олійников Євгеній Ігорович 
26.04.2018

ПублIчне  
акцIОнеРне тОваРиствО 
«ДаШукIвськI бентОнIти»

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 «Дашукiвськi бентонiти», 00223941, 
Україна Черкаська обл. Лисянський р-н 19330 с. Дашукiвка б/н,  
(04749) 6 23 30

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.dashbent.com.ua

4. найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності: ПП»Аудиторська фiрма 
«АУДИТ-ОПТIМ», 21613474

5. Інформація про загальні збори: 
25.02.2016 проведено позачергові загальні збори. Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства в 2017 р. не проводилися в звязку з накладен-
ням арешту на акцiї.

6. Інформація про дивіденди Фонд для виплати дивiдендiв по ре-
зультатах роботи за 2016 рiк в 2017 роцi не створювався. Дивiденди в 
2017 роцi не виплачувались

7. Результати діяльності ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2017 рік:
Валюта балансу 123523
Власний капітал -112705
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

55774

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

39503

Валовий прибуток 16271
Інші операційні доходи 314
Адміністративні витрати 6962
Витрати на збут 10145
Інші операційні витрати 8248
Фінансовий результат від операційної діяльності 
(прибуток)

-8770

Інші фінансові доходи 3683
Фінансові витрати 8924
Інші витрати 2304
Фінансовий результат до оподаткування (збиток) -16315
Податок на прибуток -179
Чистий збиток -16494
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ДеРЖавне  
ПублIчне акцIОнеРне  

тОваРиствО «буДIвельна кОмПанIя 
«укРбуД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: Державне публiчне акцiонерне това-
риство «Будiвельна компанiя «Укрбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 33298371
3. Місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-89-50, (044) 390-38-25
5. Електронна поштова адреса: company@ub.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ub.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст Повідомлення 

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акціонерного това-
риства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом Української державної 
будівельної корпорації «Укрбуд» від 26.04.2018 р. №4 Гаркавенко Олена 
Валентинівна набула повноважень члена Ревізійної комісії з 26.04.2018 р. 
безстроково. Підстава такого рішення: Наказ Української державної буді-
вельної корпорації №4 від 26.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші поса-
ди, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: референт-
помічник президента Академії будівництва України.

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

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

2. Голова правлiння  Пойманов С.М.  27.04.2018

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«ЗакаРПатавтОтРанс»
РІчна ІнФОРмацІя  

за 2017 рік
емітента цінних паперів  

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Приватне акцiонерне товариство «Закарпатавтотранс», 
03113934, Україна Закарпатська обл. 88000 м.Ужгород Перемоги,102, 
03122 23529,23724

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: zakavto.com.ua

4. найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. 
 аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Аудит», 20432138

5. Інформація про загальні збори: 
28.05.2017 проведено річні загальні збори. На загальних зборах 

було затверджено звiт генерального директора, голови наглядової 
ради, звiт ревiзора за 2016 р. та рiчний звiт. Було вирiшено дивiденди 
спрямувати на розвиток Товариства. Також, достроково, припинено по-
вноваження Ревiзора та обрано нового Ревiзора. Затверджено рiшення 
генерального директора за 2016 рiк.

15.08.2017 проведено позачергові загальні збори. На позачергових 
зборах було затверджено Положення про: Загальнi збори, Наглядову 
раду, Генерального директора, Ревiзора. Визначено основнi напрямки 
дiяльностi Товариства та визначено змiни до статуту.

6. Інформація про дивіденди. Дивiденди в 2016 роцi не нарахову-
вались та в 2017 р. не виплачувались, так як на загальних зборах було 
прийнято рiшення дивiденди не нараховувати, а нерозпридiлений при-
буток спрямувати на розвиток Товариства.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРиватне 
акцIОнеРне тОва-
РиствО "стРахОва 
кОмПанIя 
"стРахОвI ГаРантIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21957067

3. Місцезнаходження емітента 03150 м.Київ, вул.Предславин-
ська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента 21957067@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://www.strahovigarantii.com.
ua/index.php

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

2. текст повідомлення
Наказом Голови правлiння Боярченко Яна Олегiвна призначено голо-

вним бухгалтером (дата вчинення дiї 27.04.2018.). Пiдстава - заява Бояр-
ченко Я.О. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв асис-
тент аудитора, помiчник керiвника.Рiшення прийнято Наказом Голови 
правлiння № 04/1К вiд 27.04.2018 р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович
   М.П.

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 акцІОнеР-
не тОваРиствО «виРОбничО-кОмеРцІйна 
ФІРма «юГстРОй»

2. Код за ЄДРПОУ: 01391563
3. Місцезнаходження: 65031 місто Одеса, вулиця Миколи 

Боровського,33
4. Міжміський код, телефон та факс: (048)728-30-78/(048)728-30-78, 

(048)728-30-78
5. Електронна поштова адреса: info@ugts.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ugts.pat.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 
27.04.2018 загальними зборами (протокол №1/2018)прийнято рішення 

надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути 
вчиненні у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з 
дати прийняття цього рішення. Характер правочинів: будь-які правочини, 
що відповідають предмету діяльності товариства та не суперечать стату-
ту, включаючи: правочини оперативної оренди, купівлі-продажу, постачан-
ня, міни, підряду, послуг граничною сукупною вартістю 6000,0 тис.грн. 
Вартість активу за даними останьої фінансової звітності: 1886,0 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів:318,1%. Загальна кількість голосуючих акцій- 240947, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 218820, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення- 
218820, кількість голосуючих акцій,що проголосували «проти»- 0.

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

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

2. Директор  Мащенко В.Л.
27.04.2018
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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 акцIОнеРне тОва-

РиствО "Ритм"
2. Код за ЄДРПОУ 05507152
3. Місцезнаходження 14021, Чернiгiвська обл., 

мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ 
СТАРОБIЛОУСЬКА, будинок 71

4. Міжміський код, телефон та факс 646001 646001
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://meat-rytm.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «РИТМ», що вiдбулись 19.04.2018р., прийнято рiшення про змiну 
типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну най-
меннування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ» на 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ» з дати державної реєстрацiї Стату-
ту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному держав-
ному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських фор-
мувань - 27.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ»; повне найменування 
пiдприємства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади РИЧАНЧИК ВIТАЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: 

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
ауДитОРська ФІРма  «Де вІЗу» 

2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.devisu.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 
На чергових Загальних зборах акціонерів, які було проведено в поряд-

ку, передбаченому ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», 
було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів та 
надано Президенту Товариства Бойку Олександру Васильовичу та Вико-
нуючому обов'язки Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» Іващенку 
Віктору Петровичу незалежно один від одного повноваження на укладен-
ня та підписання значних правочинів (придбання товарів, робіт, послуг, 
договорів про надання аудиторських послуг, надання позик та інших до-
говорів) граничною сукупною вартістю 20 млн.грн. від імені ПрАТ АФ «Де 
Візу» протягом року з дати прийняття цього рішення.

Рішення Загальних зборів акціонерів прийнято акціонером Бойко О.В., 
що володіє 100% акцій товариства, кількість голосуючих акцій - 6000, го-
лосування «за» рішення - 100%, та оформлено у вигляді Рішення акціо-
нера ПрАТ АФ «Де Візу» №21 від 27.04.2018 року. 

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватне 
акцIОнеРне тОваРи-
ствО "ПIк"

2. Код за ЄДРПОУ 05467033
3. Місцезнаходження 67550, Одеська обл., Лиманський 

район, селище мiського типу Новi 
Бiлярi, ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ 
ШОСЕ, 34

4. Міжміський код, телефон та факс 380487593488 380487593488
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://pik-cjsc.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПIК», що вiдбулись 26.04.2018р., прийнято рiшення про змiну 
типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну най-
меннування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК» на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК» з дати державної реєстрацiї Статуту 
пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн 
до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному 
реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських форму-
вань - 27.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК»; повне найменування пiдприємства 
пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIК».

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 ОЛЕКСЮК АНДРIАН IВАНОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«укРГаЗвиДОбутОк»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«УКРГАЗВИДОБУТОК»

2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-79-30, 044-364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/site/25635581/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст Повідомлення 
У відповідності з даними Переліку акціонерів ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУ-

ТОК», які мають право на участь у загальних зборах акціонерного това-
риства, складеним ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» ста-
ном на 23.04.2018 року та отриманого ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» 
26.04.2018 року, пакет акцій юридичної особи - нерезидента СМАРТ 
ЕНЕРДЖІ Б.В. (Нідерланди), ідентифікаційний код 34283533, місцезнахо-
дження: Херікербергвег 238, 1101 СМ Амстердам, 1100DW, 23393, Нідер-
ланди, збільшився з 99,244590% до 99,641651% в загальній кількості ак-
цій. Частка акціонера в загальній кількості голосуючих акцій збільшилась 
з 99,590597% до 99,989043%. 

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

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

2. Т.в.о.директора  Антонець О.А.27.04.2018
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ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«ОЖиДIвський аГРОРеммаШ»
Річна інформація 

Прат «ОЖиДIвський аГРОРеммаШ», 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ОЖИДIВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ», 00905445, -, с.Ожидiв, Буський, Львів-
ська, 80530, 0264/46-517

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://agroremmash.bfg.lviv.ua/

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«льОнОкОмбIнат 
«CтаРОсамбIРський»

Річна інформація  
Прат «льонокомбiнат «Cтаросамбiрський» 

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Льонокомбiнат «Cтаросамбiрський», 05495816, вул. Промислова , буд.1, 
м. Старий Самбiр, Старосамбiрський р*н, Львівська, 82000, (0238) 21-886

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://sslyonokombinat.bfg.lviv.ua/

ЗакРите акцІОнеРне тОваРиствО 
ПРОектнО-буДІвельне Об’ЄДнання 

«львІвмІськбуД»
Річна інформація 

Зат ПбО «львівміськбуд» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товариство 
Проектно-будівельне об’єднання «Львівміськбуд», 01273906, вул. Зеле-
на,  238, м.Львів, Сихівський, Львівська, 79035, (032) 240-45-13

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://lvivmiskbud.bfg.lviv.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік: I. Основні ві-
домості про емітента: 1.Повне найменування емітента: ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРиствО «кОРОстиШIв 
РайаГРОхIм», код за ЄДРПОУ: 05488532, місцезнаходження: 
12504 Житомирська область, Коростишiвський р-н м. Коростишiв 
вул. Рози Люксембург, 97, міжміський код та телефон емітента: (04130) 
5-24-84 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 27 квітня 2018 р. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.korostishivhim.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, код за 
ЄДРПОУ, якою проведений аудит фінансової звітності: Із-за браку коштів 
та важкого фінансового стану підприємства , товариство аудиторську пе-
ревірку за звітний період не проводило 5. Черговi та позачергові загальнi 
збори акцiонерiв емітента у звітному році не скликались, тому і не прово-
дились.

6. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати 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, 

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«мIЖРайаГРОПОстач», 
00904233, 78100 Iвано-Франкiвська 
область Городенкiвський р-н м.Городен-
ка вул.винниченка, 137, (03430) 2-28-39

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

27.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «киЇвська 
ФасувальнО-
каРтОнаЖна ФабРика», 
02132384, 03151, м. Київ,  
вул. Волинська, 40 (044) 243-40-56

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

26.04.2018

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

www.kfkf.com.ua

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«львІвський ПРОектний Інститут»
Річна інформація  

Прат «львівський проектний інститут»,  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
“Львівський проектний інститут”, 00300937, вул. В.Великого, буд.52, м.
Львів, Франківський р-н, Львівська, 79053, (032) 263-35-55

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.lpi.bfg.lviv.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. I. Основні ві-
домості про емітента: 1. Повне найменування емітента: ПублIчне 
акцIОнеРне тОваРиствО «кОРОстиШIвське 
автОтРансПОРтне ПIДПРиЄмствО 11842», код за 
ЄДРПОУ:03116648, місцезнаходження: 12503 Житомирська область, 
Коростишiвський р-н, м.Коростишiв вул..Грибоєдова, б.37, міжміський код 
та телефон емітента: (04130)3-52-49. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
27 квітня 2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.koratp11842.ho.ua. 4. Найменування ау-
диторської фірми, код за ЄДРПОУ, якою проведений аудит фінансової 
звітності: Із-за браку коштів та важкого фінансового стану підприємства, 
товариство аудиторську перевірку за звітний період не проводило 

5.Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у звітному 
році не скликались та не проводились із-за відсутності коштів на їх про-
ведення. 

6. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось. 
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО 
«сПIвДРуЖнIсть-
ПРОГРес», 31111632, 01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, (044) 3695091

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

28.04.2018

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

www.sprogres.biz.ua

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«ПасаЖ театРальний»
Річна інформація  

Прат «Пасаж театральний»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Пасаж Театральний», 33420026, проспект Свободи,27, Львiв, -, Львів-
ська, 79007, (032) 245-20-36

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://pasazh.bfg.lviv.ua/

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

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «наука-
сПОРт», 23520073, 03142, м. Київ, 
бульвар Академiка Вернадського, 32 
/044/ 424-02-02,

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

27.04.2018

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

nauka-sport.com.ua

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: ПублIчне акцIОнеРне тО-
ваРиствО «менське автОПIДПРиЄмствО 
17442», 03119641, Чернігівська обл., 15600, м.Мена, вул. Довженка, 13-А 
04644 21354,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://atp17442.net.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 
«НIЛ», 38054314 5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017 загальні 
збори акціонерів не відбулись в зв’язку відсутністю кворуму (45,7 %) 

6. Інформація про дивіденди.: Дивіденди не нараховувались і не ви-
плачувались

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 2017 рік

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

ПРиватне акцІОнеРне 
тОваРиствО «ОбухІв-
ський мОлОчний ЗавОД», 
00445914, вул. Каштанова, 1, м. Обухів, 
08703, 04572-50018, 04572-65012

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

23.04.2018

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

http://obmol.com.ua/cikave17.php

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«ПIвДеньЗахIДелектРОмеРеЖбуД»
Річна інформація  

Прат «Пiвденьзахiделектромережбуд» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Пiвденьзахiделектромережбуд», 00114086, вул.Зелена, 151, м.Львiв, 
Сихiвський, Львівська, 79035, 032/297-77-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

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

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ПIсIбI-
РаДIОЗавОД», 30263079, 02099, 
м. Київ, вул. Бориспiльська, 9 (044) 
369-57-18, 369-57-30

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

27.04.2018

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

www.pisibiradiozavod.biz

ПРиватне  
акцIОнеРне тОваРиствО 

«львІвський ІЗОлятОРний ЗавОД»
Річна інформація  

Прат «львІвський ІЗОлятОРний ЗавОД»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД», 00111159, вул.Зелена, 301, 
м.Львів, Сихівський, Львівська, 79066, (0322) 270-75-94

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.liz.bfg.lviv.ua/
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ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«телеРаДІОкОмПанІя люкс»
Річна інформація  

Прат «телерадіокомпанія люкс»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Телерадіокомпанія Люкс», 20765851, площа Галицька, 15., м.Львiв, Га-
лицький, Львівська, 79008, (0322) 297-77-79

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: teleradiolux.bfg.lviv.ua

ЗакРите  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«тс»
Річна інформація  

Зат «тс»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Закрите акціонерне товариство 
«ТС», 32435471, вул.Польова, буд.1, с.Чернилява, Яворівський, Львів-
ська, 81030, (032) 298-97-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: zat_tc.bfg.lviv.ua

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«техенеРГО»
Річна інформація  

Прат «техенеРГО»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ТЕХЕНЕРГО», 23891483, пр. Шевченка 21, кв.4, м.Львів, Галицький, 
Львівська, 79005, (0322) (032) 242-41-36

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://techenergo.bfg.lviv.ua/

ПРиватне акцІОнеРне тОваРиствО 
виРОбничО-енеРГетична кОмПанІя 

«сумиГаЗмаШ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ВИРОБНИЧО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СУМИГАЗМАШ», 
04542778, пл. Незалежності, 15, м. Суми, Сумська обл., 40030, +380 (50) 
327-46-98

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію http://sumygazmash.pat.ua/emitents/reports

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

Генеральний директор, 
керуючий санацією  садиков василь васильович  27.04.2018

ПРиватне акцIОнеРне тОваРиствО 
«центР аГРОПРОмислОвих 

технОлОГIй»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ», 32050288, вулиця 
Салютна, 2-Б, м. Київ, 04111, (044) 461-99-14. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 32050288.infosite.com.ua

Інформація, розміщена емітентом 25.04.2018 на сторінці 288 Бюлете-
ню «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№79, спростовується у повному обсязі.

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО 

«мехбуДсеРвІс»
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 тОваРи-
ствО «мехбуДсеРвІс», 01273355, 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 
370-Б, тел.(0362)64-11-52 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 01273355.denwer.com.ua.

ПРиватне  
акцІОнеРне тОваРиствО  

«ФІРма «наФтОГаЗбуД»
Річна інформація  

Прат «Фірма «нафтогазбуд»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Фірма «Нафтогазбуд», 01293961, Стрийська, буд. 144, м.Львів, Франків-
ський, Львівська, 79026, (032)263-35-74

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: .naftogazbud.com.ua

Річна інформація емітентів за 2017 рік , які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

ПРиватне акцIОнеРне 
тОваРиствО «ФаРус» , 
34576637м. Київ , Печерський, 01042, 
м. Київ, бульвар Дружби народiв, буд. 19, 
оф.417 044 232 5234,

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

26.04.2018

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

http://34576637.smida.gov.ua
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
«банк «клІРинГОвий ДІм»

2. Код за ЄДРПОУ: 21665382
3. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5 

літера А 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445931039
5. Електронна поштова адреса: alla.zahorodnia@clhs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.clhs.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

26 квітня 2018 року згідно з Рішенням Загальних зборів акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ» (Протокол №38 від 26.04.2018 р.) у зв‘язку із закінченням тер-
міну повноважень припинено повноваження:

- Голови Наглядової Ради Воробйова Віктора Валерійовича. Во-
робйова В.В. вперше було обрано на посаду Голови Наглядової 
Ради АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 13 квітня 2012 року, переобрано на 
посаду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Члена Наглядової Ради Гориславець Наталії Юріївни. Горисла-
вець Н.Ю. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 31 липня 2012 року, переобрано на поса-
ду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Дирдіної Ірини Володимирівни. Дирді-
ну І.В. вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 
25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Колєди Ірини Петрівни. Колєду І.П. 
вперше було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 23 квітня 2015 року, переобрано на посаду 
25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. 

- Члена Наглядової Ради Кротюка Володимира Леонідовича. 
Кротюка В.Л. було обрано на посаду Члена Наглядової Ради АБ 
«КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» 27 листопада 2015 року, переобрано на по-
саду 25 квітня 2017 року. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана. 

26 квітня 2018 року року згідно з Рішенням Загальних зборів ак-
ціонерів Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 
ДІМ» (Протокол №38 від 26.04.2018 р.) обрано Наглядову Раду у 
наступному складі (строк повноважень обраного складу Наглядової 
Ради – до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів 
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»):

- Голова Наглядової Ради Воробйов Віктор Валерійович, пред-
ставник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Воробйов В.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi по-
сади: з 13.04.2012 р. по теперiшнiй час - Голова Наглядової Ради 
АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ». Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Дирдіна Ірина Володимирівна, пред-
ставник акціонера Льовочкіної Ю.В.

Дирдіна І.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi поса-
ди: з 01.06.2012 р. по теперішній час - директор ТОВ «Юридична 
фірма «СІ.ТІ.АР.». Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Колєда Ірина Петрівна, представник ак-
ціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Колєда І.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi поса-
ди: з 21.06.2011 р. по 23.04.2015 р. – Радник Голови Правління АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 23.04.2015 р. по теперішній час - Член На-
глядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у 
статутному капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Кротюк Володимир Леонідович, пред-
ставник акціонера ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР». 

Кротюк В.Л. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi поса-
ди: з 28.08.2000 р. по 06.02.2012 р. - заступник Голови Національ-
ного банку України; з 04.02.2014 р. по 20.03.2014 р. - радник Голови 
Правління ПАТ «Комерційний банк «НАДРА» Віце-президента; з 
21.03.2014 р. по 03.04.2014р. – виконуючий обов’язки першого за-
ступника Голови Національного банку України, з 04.04.2014р. по 
04.07.2014р. -перший заступник Голови Національного банку Украї-
ни, з 12.09.2014 р. по 20.04.2015 р. - радник Голови Правління ПАТ 
«Комерційний банк «НАДРА», з 18.06.2015 р. по 27.11.2015 р. - рад-
ник Голови Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з 27.11.2015 р. по 
теперішній час – Член Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ «КЛІРИНГО-
ВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Кириченко Олександр Вікторович, неза-
лежний директор. 

Кириченко О.В. протягом останнiх 5-ти рокiв займав наступнi по-
сади: з 2013 р. по 11.01.2017 р. – заступник директора департамен-
ту – начальник управління ліцензування валютних операцій Депар-
таменту реєстраційних питань та ліцензування Національного 
банку України, з 12.01.2017 р. по теперішній час – тимчасово не 
працюючий. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Карчева Ганна Тимофіївна, незалежний 
директор 

Карчева Г.Т. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi по-
сади: з 2010 по травень 2014 р. – доцент кафедри банківської спра-
ви Університету Національного банку України, з травня 2014 р. по 
липень 2014 року – аналітик-консультант першого заступник Голо-
ви Національного банку України, з вересня 2014 по теперішній час 
– завідувач кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет 
банківської справи», д.е.н. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана.

- Член Наглядової Ради Стадник Надія Павлівна, незалежний 
директор 

Стадник Н.П. протягом останнiх 5-ти рокiв займала наступнi по-
сади: з 2011 по 21.08.2015 р. – начальник Операційного управління 
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», з 22.08.2015 р. по 11.01.2018 р. 
– тимчасово непрацююча, з 12.01.2018 р. – головний бухгалтер То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Аб-
солют Фінанс». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному капiталi АБ 
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» не володiє. Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана.

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління  андреєвська вікторія Олександрівна

27 квітня 2018 р.

ПублІчне акцІОнеРне тОваРиствО
«банк «клІРинГОвий ДІм»
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1. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

163

2. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 127
3. ПАТ CОРТНАСІННЄОВОЧ 96
4. ПРАТ F&C REALTY 114
5. ПРАТ KGS & CO 253
6. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 392
7. ПРАТ АВТОА 382
8. ПРАТ АВТОБАЗА №1 42
9. ПРАТ АВТОБАЗА №1 434
10. ПРАТ АВТОБАЗА №2 250
11. ТОВ АВТОБУДКОМПЛЕКС-К 15
12. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 389
13. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 447
14. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 96
15. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 360
16. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 2361 152
17. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
159

18. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТРАНСПОРТНИК»

163

19. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058 163
20. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 400
21. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 264
22. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 265
23. ПРАТ АГЕНСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
134

24. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД 173
25. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 132
26. ПАТ АГРЕГАТ 433
27. ПРАТ АГРО РЕСУРС 209
28. ПРАТ АГРО РЕСУРС 444
29. ПАТ АГРОБУД 448
30. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 15
31. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 159
32. ТОВ АГРО-ЕЛІТА 427
33. ПРАТ АГРОКОМ 74
34. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
35. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
36. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 374
37. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 91

38. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 393
39. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 411
40. ПАТ АГРОФІНАНС 434
41. ТОВ АГРОФІРМА «ОРШІВСЬКА» 16
42. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 445
43. ПРАТ АГРОФІРМА НИВА 447
44. ТОВ АГРОФІРМА ОБРІЙ LTD 429
45. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 448
46. ПРАТ АГРОФОРТ 445
47. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 29
48. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 315
49. ПРАТ АЗ «САДА» 423
50. ПРАТ АЗАЛІЯ 384
51. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 147
52. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 39
53. ПАТ АКТЕОН-Ф 447
54. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 434
55. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 145
56. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 147
57. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 153
58. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 171
59. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 299
60. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 349
61. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 78
62. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
467

63. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

475

64. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 332
65. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 339
66. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 443
67. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 451
68. ПАТ АЛЬФА БАНК 279
69. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15112
405

70. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15112

410

71. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 385
72. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 230
73. ПРАТ АТЕК 152
74. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 72

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Кульчинський силiкатний завод"
2. Код за ЄДРПОУ 05466878
3. Місцезнаходження 45241, Волинська обл., 

Кiверцiвський р-н, с.Кульчин, 
Заводська,1

4. Міжміський код, телефон та факс 0336598985 0332784212
5. Електронна поштова адреса ksz.ukr@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kulchyn.com.ua

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

ПублIчне акцIОнеРне тОваРиствО «кульчинський силIкатний ЗавОД»

Дата 
вчинення дії

Зміни Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 

Паспортні дані фізичної особи Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (% )

1 2 3 4 5 6
26.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної 

комiсiї
Петрик Ольга Антонiвна АЕ 992570 23.01.1998 Красногвардiйським 

РВ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi

0.0018

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ТОВ" Сiгма-Трейд",головний бухгалтер.Посадова особа товариства непогашеної 
судимостi не має. 
26.04.2018 обрано Голова Наглядової 

Ради
Мазур Валерiй 

Леонiдович
СН 566573 29.07.1997 Днiпровським РУ 

ГУ МВС України в м. Києвi
9.437

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав Фiзико-технологiчний iнститут металiв та сплавiв НАН України,головний науковий 
спiвробiтник.Посадова особа товариства непогашеної судимостi. Акцiонер.
26.04.2018 обрано Член Наглядової 

Ради
Мазур Вячеслав 

Валерiйович
АН 591080 01.03.2007 Бабушкiнським РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi

6.7593

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ТОВ"Сiгма - Трейд",директор. Посадова особа товариства непогашеної судимостi не 
має.Обраний загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки.Акцiонер. 
26.04.2018 обрано Член Наглядової 

Ради
Мазур Валентина 

Олександрiвна
СН 535708 Днiпровський РУ ГУ МВС 

України в м.Києвi
9.2

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала- член наглядової ради ПАТ "Кульчинський силiкатний завод". Посадова особа 
товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiонер. 
26.04.2018 обрано Член Ревi зiйної 

комiсiї
Кононович Олена 

Миколаївна
АК 436416 23.02.1999 Красногвардiйським 

РВ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi

0.0018

Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ТОВ" Сiгма-Трейд",юристконсульт.Посадова особа товариства непогашеної судимостi.
26.04.2018 обрано Член Ревi зiйної 

комiсiї
Кухленко Володимир 

Васильович
МЕ 799515 28.02.2007 Голосiївським РУ 

ГУ УМВС України в м.Києвi
0

Зміст інформації:
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ТОВ"Фасон ММ",iнженер-електромеханiк по автоматизацiї.Посадова особа товариства 
непогашеної судимостi не має.

Усі посадові особи звільнені та переобрані загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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75. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 113
76. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 148
77. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 235
78. ПАТ БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 411
79. ПАТ БАНК ВОСТОК 84
80. ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 211
81. ПАТ БАНК СІЧ 138
82. ПАТ БАНК СІЧ 459
83. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 390
84. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 404
85. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 334
86. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 259
87. ПРАТ БЕРТІ 382
88. ПРАТ БЕТОН 110
89. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 20
90. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 19
91. ПРАТ БІАС 404
92. ПРАТ БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ 446
93. ПРАТ БІЛОВОДСЬКЕ 443
94. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 386
95. ВАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 435
96. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 328
97. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №17
195

98. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №17

361

99. ПРАТ БІЛЬШІВЦІ РИБА 446
100. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 407
101. ПРАТ БІОЛІК 449
102. ПРАТ БЛАКИТНА НИВА 162
103. ПАТ БОГДАН МОТОРС 109
104. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 388
105. ПРАТ БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 170
106. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
438

107. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР 445
108. ВАТ БОЛЕХІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 446
109. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 302
110. ВАТ БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 446
111. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
164

112. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 162
113. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
158

114. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 41
115. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 435
116. ПРАТ БРИКЕТ 134
117. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
449

118. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

444

119. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 114
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 448
121. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 36
122. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 171
123. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ГАЗИФІКАЦІЇ
208

124. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

355

125. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

435

126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 488
127. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 423
128. ПАТ БУЧАЧГАЗ 324
129. ПРАТ БЦ НИВКИ 311
130. ПРАТ ВАЛЕКС 171
131. ПРАТ ВАРТОНС 20
132. ПРАТ ВАТ КАЛИНА 446
133. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 320
134. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 401
135. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 471
136. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 473
137. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА
207

138. ПРАТ ВЕСНА 96
139. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 388
140. ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП 478
141. ПРАТ ВЕСТА 167
142. ПРАТ ВЕСТІНТРО 128
143. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

152

144. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ»  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ПАТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ

158

145. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 167
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 234
147. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 318

148. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ВЕГА»

149

149. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

450

150. ПАТ ВІЕСБАНК 456
151. ПРАТ ВІКТОРІЯ 450
152. ПРАТ ВІКТОРІЯ - 1 150
153. ТОВ ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО 47
154. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 391
155. ПРАТ ВІММ БІЛЛЬ ДАНН УКРАЇНА 438
156. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10554
113

157. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 262
158. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574 476
159. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 385
160. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 390
161. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 449
162. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 385
163. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 387
164. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 329
165. ПАТ ВІНТЕР 297
166. ПАТ ВІТАМІНИ 58
167. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
168. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
169. ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» 167
170. ПАТ ВНДІАЕН 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 362
172. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 46
173. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 85
175. ТОВ ВОРОБ’ЇВСЬКЕ-АГРО 109
176. ПАТ ВТОРЕС 158
177. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 52
178. ПРАТ ВТПХВ ЯРОСЛАВНА 200
179. ПАТ ВТФ «ЛАСОЩІ» 170
180. ПАТ ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУГАНСЬКГАЗ 294
181. ПРАТ ГАЗТЕК 215
182. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 103
183. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
323

184. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 376
185. ПРАТ ГАЛАН 380
186. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 446
187. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 168
188. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 177
189. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
190. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
191. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 355
192. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 437
193. ЗАТ ГАЛИЧИНА ТУР 438
194. ТЗОВ ГАЛКА ЛТД 170
195. ПАТ ГІПСОВИК 436
196. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 164
197. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 5
198. ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР 437
199. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 431
200. ПАРТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 438
201. ПАТ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД 436
202. ПАТ ГОНГ 106
203. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«КРАСНОЛУЦЬКА»
137

204. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 223
205. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
206. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
207. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 21
208. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 24
209. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
210. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 8
211. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 11
212. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 27
213. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 392
214. ВАТ ГОРОДОЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 438
215. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 438
216. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ 444
217. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 105
218. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 268
219. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 181
220. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 439
221. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 214
222. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 374
223. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 9
224. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 19
225. ПРАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
158

226. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 166
227. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 447
228. ПАТ ДАШКІВЦІ 218

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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242

229. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 233
230. ПРАТ ДЕВОН 321
231. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
253

232. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 137
233. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

УКРАЇНИ
455

234. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

136

235. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД

234

236. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД

258

237. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 205
238. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 208
239. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 318
240. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 321
241. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 326
242. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 408
243. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 409
244. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 422
245. ПРАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ 439
246. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 312
247. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 400
248. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
249. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
250. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 357
251. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 110
252. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 228
253. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 

СТАНЦІЯ-2
113

254. ПРАТ ДОЛИНАНАФТОМАШРЕМОНТ 171
255. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13541
103

256. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 274
257. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 309
258. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 105
259. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 448
260. ПАТ ДОМОБУДІВНИК 442
261. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 68
262. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 333
263. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 351
264. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 20
265. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 268
266. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 110
267. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
442

268. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 24655

171

269. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 308
270. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 32
271. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 448
272. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 196
273. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 132
274. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 133
275. ТОВ ЕГРЕС- АГРО 486
276. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 485
277. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 250
278. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 251
279. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 20
280. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 221
281. ПРАТ ЕЛЕКОН 438
282. ПРАТ ЕЛЕКТРО 166
283. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
376

284. ВАТ ЕЛЕКТРООСНАСТКА 485
285. ПРАТ ЕЛТІК 256
286. ПРАТ ЕЛТІК 259
287. ПРАТ ЕЛТІК 259
288. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 9
289. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 112
290. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 266
291. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 254
292. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 455
293. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 35
294. ПАТ ЕНКО 212
295. ПРАТ ЕНРАН 431
296. ПРАТ ЕПОС 438
297. ПРАТ ЕПОС2011 261
298. ПРАТ ЕРА 439
299. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 394
300. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 150
301. ПРАТ ЄВРОКАР 37
302. ПРАТ ЄВРОКАР 346
303. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 213
304. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 483
305. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ 40
306. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 111

307. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 204
308. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 18
309. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 21
310. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 408
311. ТОВ ЖБК ВАШ ДІМ 356
312. ПАТ ЖИВИЦЯ 425
313. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ 

КОМБІНАТ
143

314. ПРАТ ЖИТЛОБУД 151
315. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 425
316. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 149
317. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 42
318. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 59
319. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№19
427

320. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 231
321. ПРАТ ЖМІЇВСЬКЕ 439
322. ПАТ ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ 425
323. ПРАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБІНАТ 445
324. ПАТ ЖОРНИЩЕ 389
325. ПАТ ЖОРНИЩЕ 396
326. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 44
327. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 409
328. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 161
329. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 271
330. ПРАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 135
331. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
332. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
333. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 51
334. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 62
335. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 69
336. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 362
337. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 373
338. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 82
339. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 104
340. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 13
341. ТОВ ЗАВОД ГАЛИЧИНА 478
342. ПРАТ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 92
343. ПАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 308
344. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 104
345. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 326
346. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 174
347. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
22

348. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 
МЕТАЛООСНАСТКИ

388

349. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 476
350. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 382
351. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 384
352. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 394
353. ПАТ ЗАВОД СИТАЛ 345
354. ПРАТ ЗАКАРПАТАВТОТРАНС 234
355. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ -АВТО 175
356. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 116
357. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 463
358. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 479
359. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 71
360. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 389
361. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
362. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
363. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 276
364. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 381
365. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
255

366. ПРАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 445
367. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 

ВИРОБІВ «ІСКРА»
73

368. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 
ВИРОБІВ «ІСКРА»

74

369. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 
ВИРОБІВ «ІСКРА»

79

370. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ 
ВИРОБІВ «ІСКРА»

98

371. ПРАТ ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО 171
372. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 445
373. ПРАТ ЗЗБК №1 378
374. ПРАТ ЗЗБК №1 386
375. ПРАТ ЗІМОНТ 444
376. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 422
377. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 152
378. ПАРТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 221
379. ВАТ ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 439
380. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬ-АВТО 324
381. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» 38
382. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 129
383. ПАРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 348
384. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 309
385. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЛОВПОСТАЧ 433

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:



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

243

386. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 171
387. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 174
388. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 411
389. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 412
390. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 413
391. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 416
392. ВАТ ІМ. КАЛІНІНА 275
393. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 203
394. ПАТ ІМ. ЩОРСА 354
395. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 423
396. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 424
397. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 443
398. ПРАТ ІММОБІЛЄ 253
399. ПРАТ ІМПЕКС-ПРОЕКТ 162
400. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 432
401. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 163
402. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 73
403. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 73
404. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 427
405. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 437
406. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 75
407. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 81
408. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 83
409. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 162
410. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17439
392

411. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 13
412. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 149
413. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 169
414. ПРАТ КАМЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 152
415. ПРАТ КАНІВ-ДНІПРОБУД 150
416. ПРАТ КАНІВУД 439
417. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 92
418. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 47
419. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 482
420. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 483
421. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 468
422. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 470
423. ПРАТ КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН 450
424. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 126
425. ПАТ КЕРАМІК 431
426. ПАТ КЗВВ 344
427. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 113
428. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 205
429. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 130
430. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 40
431. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 426
432. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 335
433. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 130
434. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 132
435. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 166
436. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 446
437. ПАРТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 302
438. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 144
439. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 272
440. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 432
441. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 25
442. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 29
443. ПРАТ КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КОРТОНАЖНА ФАБРИКА 236
444. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 

13054
161

445. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРИЛАДБУДМОНТАЖ

478

446. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 43
447. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
5

448. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

28

449. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

274

450. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

275

451. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»

35

452. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АНАЛІТПРИЛАД 196
453. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 177
454. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»
175

455. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 206
456. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 426
457. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 432
458. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 134
459. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
112

460. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 113
461. ПАТ КИЇВХЛІБ 60
462. ПРАТ КИЇВХЛІБ 485
463. ПАТ КІБЕР 41

464. ПРАТ КІЛЬЦЕ 323
465. ПРАТ КІЛЬЦЕ 482
466. ПРАТ КІНОТЕТЕХПРОМ 440
467. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 43
468. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 265
469. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 267
470. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 93
471. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 86
472. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

96

473. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 106
474. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№63
436

475. ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 125
476. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10514
480

477. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП 440
478. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 149
479. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 210
480. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
481. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
482. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
483. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
484. ПАТ КОММУНТРАНС 480
485. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ 198
486. АТ КОМПАНІЯ КАТРАН 134
487. ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА 478
488. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 22
489. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 271
490. ПРАТ КОНВЕЄР 440
491. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 36
492. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 200
493. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 283
494. ПАТ КОННЕКТОР 90
495. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 482
496. ПРАТ КОНТУР 440
497. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 87
498. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 304
499. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
167

500. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 440
501. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РІЙАГРОПРОМТЕХНІКА 440
502. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
54

503. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

203

504. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 38
505. ПАТ КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ 236
506. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ АТП 11842 236
507. ПРАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
256

508. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 170
509. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 134
510. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409
383

511. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11409

383

512. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 89
513. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 94
514. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ
55

515. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ

63

516. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА 112
517. ПРАТ КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ 21
518. ПРАТ КРАСУНЯ 150
519. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА 

ФІРМА «КРЕМТЕКС»
110

520. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА 
ФІРМА «КРЕМТЕКС»

197

521. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА 
ФІРМА «КРЕМТЕКС»

319

522. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 457
523. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 460
524. ПРАТ КРЕМІНЬ 388
525. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 82
526. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 71
527. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
75

528. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 111
529. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 113
530. ПРАТ КРИМСЬКА СК 440
531. ПРАТ КРОКУРС 440
532. ПРАТ КСІБЕКС 165
533. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 376
534. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 5
535. ПРАТ КУА АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 447
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536. ПАТ КУЛИКІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 426
537. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 240
538. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 88
539. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 116
540. ПАТ ЛАКТІС 298
541. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
28

542. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

29

543. ПРАТ ЛЕБІДЬ 198
544. ПАТ ЛЕГМАШ 305
545. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 163
546. ПАТ ЛЕКС 128
547. ПРАТ ЛЕОКОН 155
548. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 17
549. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

151

550. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 128
551. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 83
552. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
553. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
554. ПРАТ ЛУГАНСЬК-АВТО 306
555. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ 
УКРАІНИ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

90

556. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 310
557. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 70
558. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 306
559. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 254
560. ЗАТ ЛЬВІВМІСЬКБУД 236
561. ВАТ ЛЬВІВПОКІЗОЛ 181
562. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 401
563. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА АТЛАС 448
564. ТОВ ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 484
565. ПАРТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП АГРОТРАНССЕРВІС 447
566. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 237
567. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 236
568. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 476
569. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 476
570. ПАРТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 236
571. ПАТ МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ 268
572. ПРАТ МАКІЇВКОКС 137
573. ПРАТ МАКІЇВКОКС 232
574. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
575. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 33
576. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 478
577. ПРАТ МАКРОХІМ 162
578. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 77
579. ПРАТ МАРИНСЕРВИС 480
580. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 430
581. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ (У ТОВ) 16
582. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №4
406

583. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

412

584. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

421

585. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА»

391

586. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 381
587. ПАТ МЕНААГРОПОСТАЧ 44
588. ПАТ МЕНСЬКЕ АТОПІДПРИЄМСТВО 17442 237
589. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕНІЙ СПРАВІ 

В ТВАРИННИЦТВІ
361

590. ПРАТ МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ 142
591. ПРАТ МЕТЛАЙФ 465
592. ПРАТ МЕХБУДСЕРВІС 238
593. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 391
594. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 395
595. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 301
596. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 327
597. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 483
598. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ КАЛИНКА 439
599. ПАТ МИРНИЙ 413
600. ПАТ МИРНИЙ 414
601. ПАТ МИРНИЙ 415
602. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 162
603. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 172
604. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243 287
605. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП 

І КОМБІКОРМІВ
288

606. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП 
І КОМБІКОРМІВ

331

607. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 189
608. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 286
609. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УРГА»
92

610. ПРАТ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 236
611. ПАРТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
362

612. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 108
613. ПРАТ МІРАКОМ УКРАЇНА 252
614. ПАТ МІСТО БАНК 260
615. ПРАТ МІСЬКДОВІДКА 254
616. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 164
617. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 382
618. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
80

619. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

88

620. ПРАТ МОДУЛЬ М 111
621. ПРАТ МОНОЛІТ 393
622. ПАТ МОНТАЖНИК УКРАЇНИ 110
623. ПАСТ НАДІЯ 95
624. ДП НАЕК ЕНЕРГОАТОМ 480
625. ПРАТ НАУКА-СПОРТ 237
626. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 390
627. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
5

628. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ»

114

629. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АРГОН 449
630. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГАММА 449
631. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
94

632. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК 
УКРАЇНИ

251

633. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ» 400
634. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 7
635. ПАТ НАФТОВИК 169
636. ПАТ НАФТОВИК 175
637. ПАТ НАФТОВИК 176
638. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 255
639. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 114
640. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 

ЗАВОД»
473

641. ПАТ НВЦ»БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД»

472

642. ПАТ НДІ ПНТД ВЕКТОР 159
643. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 163
644. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 388
645. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
46

646. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 249
647. ПАТ НІКОНД 424
648. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 80
649. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 472
650. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 443
651. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬГОСПМАШИН
27

652. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13545

103

653. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

93

654. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 101
655. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 476
656. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 401
657. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 127
658. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 160
659. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 395
660. ПАТ ОБЛПАЛИВО 168
661. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 37
662. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 207
663. ПРАТ ОБОД 424
664. ПРАТ ОБОЛОНЬ 112
665. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 293
666. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 305
667. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 237
668. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
407

669. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

417

670. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 446
671. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 228
672. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 263
673. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ
416

674. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

417

675. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

418

676. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 236
677. ПРАТ ОКТЯБРЬ 444
678. ПРАТ ОЛВІСС СВ 111

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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679. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 165
680. ТОВ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР 15
681. ПАТ ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 258
682. ВАТ ОРІАНА 33
683. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 445
684. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 182
685. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 307
686. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 359
687. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 28
688. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 329
689. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 74
690. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 76
691. ПРАТ ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ 237
692. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 91
693. ПРАТ ПЕРЕМОГА 182
694. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 85
695. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
696. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
697. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 481
698. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 128
699. ПРАТ ПЕРУКАРНЯ МАЛЬВА 152
700. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 432
701. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 136
702. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 420
703. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 25
704. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 325
705. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 237
706. ПАТ ПІДВОДТРУБПРОВІД 359
707. ПРАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 293
708. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 84
709. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 384
710. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 173
711. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ,  

ФАРБУВАННЯ ОДЯГУ ТА ОБРОБКИ ХУТРА 
«ОКСАМИТ»

164

712. ПРАТ ПІК 202
713. ПРАТ ПІК 235
714. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 131
715. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 269
716. ПРАТ ПІСІБІ РАДІОЗАВОД 237
717. ПРАТ ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 358
718. ПРАТ ПЛАТИ 136
719. ПРАТ ПЛЕЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 226
720. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 197
721. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 424
722. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД  

ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
405

723. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД  
ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

405

724. ПАТ ПМК 37 89
725. ПАТ ПМК 37 94
726. ПРАТ ПМК 43 113
727. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 128
728. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
137

729. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

144

730. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

146

731. ПРАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС

476

732. ПАТ ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ АГРЕГАТІВ 72
733. СВАТ ПОДІЛЛЯ 4
734. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 398
735. ПАТ ПОЛІСЯНКА 178
736. ПАТ ПОЛІСЯНКА 358
737. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 465
738. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 250
739. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
740. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
741. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
742. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
743. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 270
744. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 273
745. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
20

746. ПРАТ ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД 4
747. АТ ПРАВЕКС БАНК 330
748. ПРАТ ПРАГА-АВТО 312
749. ПРАТ ПРАЙД-ІНВЕСТ 87
750. ПРАТ ПРАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» 443
751. ПРАТ ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ 165
752. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ
449

753. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ

428

754. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
УКРГАЗВИДОБУТОК

428

755. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 397
756. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 428
757. ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 111
758. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОЛЬОРМЕТ»
412

759. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОЛЬОРМЕТ»

414

760. ПРАТ ПРІОКОМ 255
761. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 18 20
762. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 449
763. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ПОДІЛЛЯ 26
764. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

158

765. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 361
766. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 448
767. ВАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СХІД» 164
768. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

769. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ «УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

770. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 204
771. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 414
772. ПРАТ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АГАТ 450
773. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК КИЇВЩИНА 449
774. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 165
775. ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ 358
776. ПРАТ ПРОМО ГРУП 397
777. ПРАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 201
778. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 252
779. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 354
780. ПРАТ РАДОСИНЬ 356
781. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 444
782. ПРАТ РАЙЗ-МАКСИМКО 444
783. ТОВ РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ 486
784. ПРАТ РАМБУРС 164
785. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 162
786. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
360

787. ПРАТ РБУ-3 423
788. ПРАТ РБУ-3 423
789. ПАТ РВС БАНК 457
790. ПАТ РВС БАНК 464
791. ПАТ РВС БАНК 474
792. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 96
793. ПРАТ РЕМАНЕНТ 26
794. ПРАТ РЕМОНТНИК 382
795. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
796. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
797. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
798. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
799. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«СТОЛИЧНИЙ»
463

800. АТ РИТМ 235
801. АТ РИТМ 310
802. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 465
803. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 479
804. ПРАТ РІВНЕВТОРМЕТ 355
805. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 443
806. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 251
807. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 252
808. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 80
809. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 80
810. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 104
811. ПРАТ РОГАТИНАВТО 170
812. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
226

813. ТОВ РОЗТОЦЬКЕ 486
814. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 176
815. ПРАТ РОСАВА 355
816. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 297
817. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 466
818. АТ РУР ГРУП С.А. 442
819. ПРАТ САНТІМА 481
820. ПРАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№ 6
352

821. ТОВ СВАРОГ-ДНІСТЕР 15
822. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 105
823. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 253
824. ПРАТ СЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 112
825. ПАРТ СЕТВІК 430
826. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 431
827. ПРАТ СИСТЕМА 427
828. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 16
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829. ПАТ СІЛЬГОСПХІМІЯ 168
830. ВАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СОКІЛЕЦЬ
443

831. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА

233

832. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ

486

833. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС - 
ПЛЮС

486

834. ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ДУХОВА

109

835. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛИНА

109

836. ЗАТ СІНЕТ 481
837. ПАРТ СК АВТОРИТЕТ 447
838. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 447
839. ТОВ СК-АГРО 142
840. АТ СКМ 424
841. ПРАТ СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 206
842. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 384
843. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 433
844. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 232
845. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 116
846. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17452
388

847. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 481
848. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №3 231
849. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №1
111

850. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

264

851. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №30

154

852. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 374
853. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ
319

854. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ

330

855. ПРАТ СПІВДРУЖНІСТЬ ПРОГРЕС 237
856. ПРАТ СРІБНИЦЯ 485
857. ТОВ СТАНДАРТ - АГРО 209
858. ПРАТ СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 443
859. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
379

860. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД

380

861. ПРАТ СТАРОСАМБРІВСЬКИЙ КАР'ЄР 430
862. ПРАТ СТАРТ 350
863. ПРАТ СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ 72
864. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ
320

865. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

141

866. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

142

867. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 392
868. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 268
869. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 402
870. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 45
871. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 64
872. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 125
873. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ» 253
874. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 128
875. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 128
876. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» 154
877. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС 450
878. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 111
879. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНГРУП 450
880. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 223
881. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 429
882. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ САТІС 111
883. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 234
884. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 484
885. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ
202

886. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ

284

887. ПРАТ СУМИГАЗМАШ 238
888. ПРАТ СУМИ-ЛАДА 20
889. ПАТ СУМИХІМПРОМ 455
890. ПАТ СУМИХІМПРОМ 458
891. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 5
892. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 179
893. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 362
894. ПРАТ СХІД 2 356
895. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 95
896. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 116

897. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 87
898. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 89
899. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 95
900. ПАТ ТАСКОМБАНК 65
901. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143
421

902. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
903. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
904. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 257
905. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 258
906. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 238
907. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 18
908. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 445
909. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 147
910. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 19
911. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 14
912. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 18
913. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
914. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
915. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ 4
916. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 375
917. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
154

918. ПРАТ ТЕХЕНЕРГО 238
919. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 14
920. ПРАТ ТЕХНІЧНО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ  

«ЕЛЕКТРОНІКА»
161

921. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 
МОНОКРИСТАЛІВ»

364

922. ТОВ ТЕХНОПАРК ЛЗТА 113
923. ПРАТ ТЕХНОРЕСУРС 159
924. ПАТ ТОВСТЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 4
925. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» 165
926. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР  

«МАТРИЦЯ»
171

927. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
928. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
929. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
930. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 7
931. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 9
932. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРЛЕГСИРОВИНА» 155
933. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПЕРЛИНА»
80

934. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПЕРЛИНА»

82

935. ПРАТ ТОРГСЕРВІС 45
936. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 416
937. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБОТКА 314
938. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 18
939. ПАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА»
133

940. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 34
941. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАХІДУКРТРАНС»
168

942. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАХІДУКРТРАНС»

169

943. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 341
944. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 129
945. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 1 429
946. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 295
947. АТ ТРОТТОЛА 481
948. ЗАТ ТС 238
949. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 394
950. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 165
951. ПРАТ УВТК 327
952. ПРАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 300
953. ПРАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 478
954. ПРАТ УКПОСТАЧ 397
955. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 104
956. ПРАТ УКРАГРОТЕХНІКА 161
957. СПАТ УКРАЇНА 377
958. СПАТ УКРАЇНА 421
959. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 50
960. ПРАТ УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН 481
961. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА  

КОРПОРАЦІЯ
303

962. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА  
КОРПОРАЦІЯ

313

963. ПАРТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 322
964. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
965. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
966. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
233

967. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 132
968. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 397
969. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 374
970. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА 

ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
114

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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971. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 162
972. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

98

973. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ

486

974. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

360

975. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 250
976. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

394

977. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 353
978. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 482
979. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 112
980. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 235
981. ПРАТ УКРГАЗ-ЕНЕРГО 465
982. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУД 357
983. ТОВ УКРІНВЕСТХОЛДИНГ 250
984. ПРАТ УКР-ЛАН 331
985. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 10
986. ПАТ УКРМЕДПРОМ 141
987. ПАТ УКРНАФТА 356
988. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 430
989. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 109
990. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 96
991. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 98
992. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 112
993. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 5
994. ПАТ УКРСОЦБАНК 31
995. ТОВ УКРСОЦБУД 201
996. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 117
997. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 469
998. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 259
999. ПРАТ УКРТОРГБУД 397
1000. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 110
1001. ПАТ УКРФАРМА 12
1002. ПАТ УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
152

1003. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 154
1004. ПРАТ УНАВСЬКЕ 444
1005. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 216
1006. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС
141

1007. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС

143

1008. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ  
БУДІВНИЦТВА №23

7

1009. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ  
БУДІВНИЦТВА №23

9

1010. ПАТ УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

428

1011. ПРАТ УФІЮК 109
1012. ПРАТ ФАБРИКА ЕДЕЛЬВЕЙС 481
1013. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 107
1014. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 484
1015. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 377
1016. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 422
1017. ПАТ ФАРМАК 183
1018. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 274
1019. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 107
1020. ПРАТ ФАРУС 238
1021. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 106
1022. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА 439
1023. ПАРТ ФІРМА НАФТАГАЗБУД 238
1024. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 73
1025. ТОВ ФОЗЗІ-ФУД 5
1026. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 20
1027. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 179
1028. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 180
1029. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 401
1030. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 102
1031. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦІПАЛЬНА СТРАХОВА  

КОМПАНІЯ
99

1032. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 100
1033. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 101
1034. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 102
1035. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
393

1036. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16355

394

1037. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
№16327

108

1038. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

87

1039. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 382
1040. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 97

1041. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 99
1042. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

103

1043. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 99
1044. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 99
1045. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 22
1046. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 254
1047. ПРАТ ХАРЧОВИК 410
1048. ПРАТ ХАРЧОВИК 415
1049. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 423
1050. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 30
1051. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 92
1052. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 317
1053. ПАТ ХОЛОДОКОМБІНАТ №3 165
1054. ПРАТ ХРБУ МЖГ 424
1055. ПАТ ХУСТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

-№240
112

1056. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 74
1057. ПРАТ ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 238
1058. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО  

«МАЯК»
165

1059. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 357
1060. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
394

1061. ВАТ ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ 151
1062. ПРАТ ЧЕРКАСИСТАЛЬ 150
1063. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 153
1064. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17154
153

1065. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАЖНО-
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

429

1066. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 156
1067. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 155
1068. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 88
1069. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 107
1070. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 108
1071. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 108
1072. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 107
1073. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 180
1074. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 307
1075. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 314
1076. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 322
1077. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 392
1078. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 395
1079. ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 325
1080. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 392
1081. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 313
1082. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 359
1083. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА «М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
392

1084. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-17454 481
1085. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ
392

1086. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 354
1087. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №3
153

1088. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 477
1089. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 92
1090. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 188
1091. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 232
1092. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 48
1093. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
117

1094. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ  
КОМБІНАТ

178

1095. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
15167

375

1096. ПАТ ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК 281
1097. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 378
1098. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 379
1099. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 380
1100. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 231
1101. ПРАТ ЮНІКОМ 360
1102. ПРАТ ЮНІСТЬ 164
1103. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 380
1104. ПРАТ ЯВА 361
1105. ПАТ ЯВІР 485
1106. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 75
1107. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 76
1108. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 77
1109. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 133
1110. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 328
1111. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 448
1112. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1113. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1114. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 100
1115. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 2
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 300 
За мов лен ня № 18082/2
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
27.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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