
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.03.2018  м. Київ  № 145

Про внесення змін до Поло-
ження про порядок складання 
адміністративних даних щодо 
здійснення діяльності органі-
заторами торгівлі, оприлюд-
нення інформації та подання 
відповідних документів до 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 05 квітня 2018 року 

за № 414/31866

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до додатка 4 до Положення про порядок 
складання адміністративних даних щодо здійснення ді-
яльності організаторами торгівлі, оприлюднення інфор-
мації та подання відповідних документів до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 
2012 року за № 1738/22050 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити додаток після другого рядка двома нови-
ми рядками такого змісту:

«Мінімальний розмір власних коштів4, грн
Розмір власних коштів4, грн».
У зв’язку з цим рядки третій – восьмий вважати відпо-

відно рядками п’ятим – десятим;
2) доповнити додаток новою виноскою такого змісту:
«4 Зазначається з округленням до двох знаків після 

коми.».
2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 

звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагля-
ду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової 
звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного на-
гляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2018 року, 
але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 145 від 15.03.2018 р. 
Рішення Комісії № 241 від 19.04.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«19» квітня 2018  м. Київ  № 241 

Щодо зупинення дії ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ФК «АВЕРС ІН-
ВЕСТ» ідентифікаційний код 
юридичної особи 39623529

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 
5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання рин-
ку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме: брокерської діяльності від 26.01.2016; 
дилерської діяльності від 26.01.2016, виданих на підставі 
рішення Комісії від 26.01.2016 №79 ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«АВЕРС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
39623529), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ По-
рядку, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була 
застосована до нього при провадженні цього виду профе-
сійної діяльності, протягом трьох місяців з дати винесення 
постанови про накладення санкції від 11.01.2018  
№1-ЦА-УП-Т-л, на строк до отримання Комісією відповід-
ного документа про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів та забезпечити оприлюд-
нення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 19 квітня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
перетворення державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства, 100 відсот-
ків акцій яких належать державі» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України»

прийнято рішення

2. Про реєстрацію змін до правил ПАТ «Українська біржа» прийнято рішення
3. Щодо призначення довіреної особи Смика О. Г., якому передається право брати участь у 
голосуванні

прийнято рішення

4. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «ФК «АВЕРС ІНВЕСТ» ідентифікаційний код юридичної особи 39623529

прийнято рішення

5. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на 2018 рік

прийнято рішення

6. Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

7. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» (серія В), що пропонуються для 
публічного розміщення

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Інститут Титану» прийнято рішення
9. Щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
діяльності Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

прийнято рішення
із зауваженнями

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
19.04.2018 року  м. Київ  № 67/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-

док), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), 
а саме підпункту 1.6 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА 
КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ - АУДИТ» (ПП «АК «РЕЙТИНГ - 
АУДИТ») (далі – ПП «АК «РЕЙТИНГ - АУДИТ»),

код за ЄДРПОУ 30687076,
місцезнаходження: вул. Незалежності, буд. 101, Во-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

линська обл., м. Ковель, 45000,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 4129 від 26 березня 2008 року, терміном чинності до 
25 січня 2023 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України (далі – АПУ) 

надійшов лист від 04 квітня 2018 року № 01-01-25/249 
(вх. від 10 квітня 2018 року № 12021) щодо прийнятих 
АПУ рішень, зокрема про прийняття у відношенні ПП «АК 
«РЕЙТИНГ - АУДИТ» рішення від 29 березня 2018 року 
№ 356/4 «Про результати зовнішніх перевірок систем 
контролю якості, створених аудиторськими фірмами та 
аудиторами» про непроходження ПП «АК «РЕЙТИНГ - 
АУДИТ» перевірки системи контролю якості аудитор-
ських послуг та припинення дії Свідоцтва про відповід-
ність системи контролю якості № 0382, виданого 
рішенням АПУ від 26 вересня 2013 року № 279/4.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ПП «АК «РЕЙТИНГ - АУДИТ» (код за 

ЄДРПОУ 30687076) з реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників рин-
ку цінних паперів, серії П 000352 від 21 лютого 2018 року.

Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
19.04.2018 року  м. Київ  № 68/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку (далі - Комісія) Голова Комісії 
Хромаєв Тимур Заурбекович на підставі рішення Комісії 
від 16 вересня 2016 року № 930 «Про надання повнова-
жень», відповідно до Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Комісії від 25 жовтня 2012 
року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), 
а саме підпункту 1.6 пункту 1 розділу VIІІ Порядку, щодо

ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «АУДИТ - ПОДІ-
ЛЛЯ» (ПАФ «АУДИТ - ПОДІЛЛЯ») (далі – ПАФ «АУДИТ - 
ПОДІЛЛЯ»),

код за ЄДРПОУ 32179801,
місцезнаходження: вул. Чкалова, буд. 13, кв. 45, 

м. Хмельницький, 29000,
свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, видане Аудиторською палатою України 
№ 3069 від 31 жовтня 2002 року, терміном чинності до  
27 липня 2022 року,

УСТАНОВИЛА:
до Комісії від Аудиторської палати України (далі – АПУ) 

надійшов лист від 04 квітня 2018 року № 01-01-25/249 (вх. 
від 10 квітня 2018 року № 12021) щодо прийнятих АПУ рі-
шень, зокрема про прийняття у відношенні ПАФ «АУДИТ 
- ПОДІЛЛЯ» рішення від 29 березня 2018 року № 356/4 
«Про результати зовнішніх перевірок систем контролю 
якості, створених аудиторськими фірмами та аудитора-

ми» про непроходження ПАФ «АУДИТ - ПОДІЛЛЯ» пере-
вірки системи контролю якості аудиторських послуг.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.6 
пункту 1 розділу VIІІ Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ПАФ «АУДИТ - ПОДІЛЛЯ» (код за ЄДРПОУ 

32179801) з реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм, які можуть прово-
дити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, серії П 000425 від 01 лютого 2018 року.

Голова Комісії  Хромаєв Т.З.

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Гайсинфарм» (вул. Соборна, буд. 67, 
м. Гайсин, Вінницька область, 23700, код за ЄДРПОУ: 
01975005) на зупинення обігу акцій ПрАТ «Гайсинфарм» у 
зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено 
обіг акцій ПрАТ «Гайсинфарм» (код за ЄДРПОУ: 01975005) – 
розпорядження № 89-КФ-З від 17 квітня 2018 року.

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

«19» квітня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 
2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих ПАТ «Львівське автотранспортне під-
приємство 24654» (вул. Конюшинна, 30, м. Львів, 79040, 
код за ЄДРПОУ: 03117626) на зупинення обігу акцій  
ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24654» у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Львівське автотранспортне підпри-
ємство 24654» (код за ЄДРПОУ: 03117626) – розпоря-
дження № 90-КФ-З від 19 квітня 2018 року. 

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

«23» квітня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, 
та відповідно до постанови Верховного Суду України від 
10.04.2018 у справі №5/31-Б-09 щодо залишення в силі по-
станови Одеського апеляційного господарського суду від 
19.04.2017 та постанови Господарського суду Херсонської 
області від 09.09.2016 у справі №5/31-Б-09, та інформації, 
наданої арбітражним керуючим, ліквідатором ВАТ «ХЕР-
СОНСЬКИй БАВОВНЯНИй КОМБІНАТ» (73000, ХЕРСОН-
СЬКА обл., МІСТО ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, 
ПЛОЩА 50-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СРСР, код за ЄДРПОУ: 
00306710) Лахненко Є.М. листом від 12.04.2018 №02-04/933 
(вх. від 18.04.2018 №13250, зупинено обіг акцій ВАТ «ХЕР-
СОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ: 
00306710 – розпорядження № 91-КФ-З від 20 квітня 2018 
року. 

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

«24» квітня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань у формі витягу від 19.04.2018 
№1003886515 щодо внесення 27.12.2017 запису про дер-
жавну реєстрацію припинення ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛ-
БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ 00956715) за су-
довим рішенням про припинення юридичної особи у зв’язку 
з визнанням її банкрутом, 23.10.2017, 14.12.2017, 924/644/15, 
Господарський суд Хмельницької області, та інформації, на-
даної ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
06.04.2018 №502/03 (вх. від 10.04.2018 №12224), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛБАЗА 
ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ: 00956715). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКА РЕАЛ-
БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ: 00956715) від 
30.12.2010 року №80/22/1/10, видане 13.04.2012 Хмель-
ницьким територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-

дження № 112-КФ-С-А від 20 квітня 2018 року. 
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань у формі витягу від 19.04.2018 
№1003886489 щодо внесення 06.09.2017 запису про дер-
жавну реєстрацію припинення ПАТ «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС» 
(код за ЄДРПОУ: 03115040) за судовим рішенням про при-
пинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом, 
17.08.2017, 916/545/16, Господарський суд Одеської області, 
та інформації, наданої ПАТ «Національний депозитарій 
України» листом від 06.04.2018 №502/03 (вх. від 10.04.2018 
№12224), скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «ІЗМАЇЛ-
АВТОТРАНС» (код за ЄДРПОУ: 03115040). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «ІЗМАЇЛАВТОТРАНС» (код за 
ЄДРПОУ: 03115040) від 28.01.2014 року №16/1/2014,  
видане 15.04.2014 Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 111-КФ-С-А від від 20 квітня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань у формі витягу від 19.04.2018 
№1003886446 щодо внесення 14.07.2017 запису про дер-
жавну реєстрацію припинення ПрАТ «АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБО-
ПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ: 
00955288) в результаті ліквідації, та інформації, наданої  
ПАТ «Національний депозитарій України» листом від 
06.04.2018 №502/03 (вх. від 10.04.2018 №12224), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИй-
МАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ: 00955288). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «АЛІЯГСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ: 
00955288) від 27.02.2009 року №04/15/1/09, видане 
02.02.2011 Одеським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 113-КФ-С-А від 20 квітня 2018 року. 

20.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 Миколаївська обл., м.Первомайськ вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
0516131293 0516143725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціо-
нерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної ко-
місії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Протоколом від 18.04.2018р.

Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 вида-
ний 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетров-
ській обл.) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013 р. 

економіст Дніпровської філії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Домну О.А. являється представником - Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менедж-
мент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірін-
берга, буд. 10, код ЄДРПОУ 34316490).

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціо-
нерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної ко-
місії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Протоколом від 18.04.2018р.

Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 ви-
даний 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл.) обрано Секретарем Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2013 р. 

Головний бухгалтер Дніпровської філії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Головач Н.В. являється представником акціонера - Товариства з об-

меженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла 
Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).

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 Купков Андрій Вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

18.04.2018р.
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АС» 
(ОБЛАСНИй АВІАЦІйНИй ЦЕНТР)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ ЗНАЧНИй ПАКЕТ АКЦІй
На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства» КОНЦЕРН «ТИТАН» (Код ЄДРПОУ 25279836, місцезнахо-
дження: місто Київ, вул. Світлогірська, буд. 5/6) повідомляє про намір при-
дбати прості іменні акціії Приватного акціонерного товариства «АС» 
(обласний авіаційний центр) (код ЄДРПОУ 13737357, місцезнаходження: 
Київська область, Бородянський район, селище міського типу Бородянка, 
провулок Жовтневий, 9) у кількості 1650 (одна тисяча шістсот п’ятдесят) 
штук, що складає 25% Статутного капіталу Приватного акціонерного това-
риства «АС» (обласний авіаційний центр).

Концерн «ТИТАН» та його афілійовані особи на дату цього повідо-
млення прямо чи опосередковано не володіють акціями Приватного акці-
онерного товариства «АС» (обласний авіаційний центр). 

Президент Концерну
«ТИТАН»  Льовін А.І.

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЦУМ», 24566858, Україна Полтав-
ська обл. Шевченкiвський р-н 36020 м. Полтава вул. Соборностi, 28/13, 
(05322) 7-46-22

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИй ДIМ «ЦУМ»

Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «АЗОВЗАГАЛЬМАШ» за 2017 рік

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

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

офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЗОВЗАГАЛЬМАШ", 13504334 Донецька, 
Iллiчiвський, 87535, м. Марiуполь, площа 
Машинобудiвельникiв, 1 (0629) 51-72-80,

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

19.04.2018р.

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

http://www.azovmash.com/ru/
investors/1382087673

Річна інформація за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв», 38040228м. Київ , 
Голосiївський, 01033, м.Київ, Саксаганського 77 (044)281-23-36.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО ПО РЕФIНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТIВ»
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Річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 

також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійсню-
вали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРНIГIВСЬКА ВЗУТТЄВА 
ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ", 
00308376, 14000, м. Чернiгiв, 
вул. Родiмцева, 16, тел. (0462) 676560,

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

www.beregynya.com.ua

Генеральний директор  Бас Анна Олексiївна

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 КАХОВСЬКИй 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИй 
МЕХАНIЧНИй ЗАВОД, 00383840, 
вул.Мелітопольська,1-б, м.Каховка, 
Каховський, Херсонська область, 74800, 
Україна, 05536 27480

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

20 квітня 2017 року

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

http://www.kemz.com.ua/rchna_
nformacya_2016_rk.html

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента Приватне акці-
онерне товариство «Новокаховська пересувна механізована колона 
№ 157»; 2. Код за ЄДРПОУ 01352801; 3. Місцезнаходження 74900, Хер-
сонська

область, м. Нова Каховка вул. Горького, буд. 5А; 4. Міжміський код, те-
лефон та факс (05549) 7-21-47;

5. Електронна поштова адреса nkpmk_157@emitent.net.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://01352801.smida.gov.ua; 7. Вид особливої 
інформації:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення Рiшенням річних Загальних зборiв, протокол 

№ 1 вiд 20.04.2018 р. звільнено Голову Наглядової ради Жука Вадима 
Володимировича у зв’язку з припиненням його повноважень у поточному 
році. Перебував на посадi з 23.11..2015 року. Розмір пакета акцій – 
0,0914%. Рішенням річних Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 
20.04.2018 р. звільнено члена Наглядової ради Коханова Сергія Анато-
лійовича у зв’язку з припиненням його повноважень у поточному році. 
Перебував на посадi з 23.11.2015року. Розмір пакета акцій – 1,4298%. 
Рiшенням річних Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 20.04.2018 року 
звільнено члена Наглядової ради Чепорушко Світлану Михайлівну у 
зв’язку з припиненням її повноважень у поточному році. Перебувала на 
посадi з 23.11.2015 року. Розмір пакета акцій – 0,0914%. Рiшенням річ-
них Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 20.04.2018 р. звільнено Директо-
ра Рибалко Володимира Олексійовича у зв’язку з припиненням його пов-
новажень у поточному році. Перебував на посадi з 23.11.2015 року. 
Розмір пакета акцій 80,3570%. Рiшенням річних Загальних зборiв, про-
токол № 1 вiд 20.04.2018 р. звільнено Ревізора Рибалко Оксану Микола-
ївну у зв’язку з припиненням її повноважень у поточному році. Перебува-
ла на посадi з 23.11.2015 року. Розмір пакета акцій 0,0914%. Рiшенням 
річних Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято 

рiшення про обрання Головою Наглядової ради Жука Вадима Володими-
ровича на строк три роки. Акціями товариства володіє. Розмір частки в 
статутному капіталі емітента 0,0914%. Протягом останнiх 5 рокiв займав 
посаду Голови Наглядової ради ПрАТ ПМК-157. Інших посад не займав. 
Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Рiшенням річних Загальних 
зборiв, протокол № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання 
членом Наглядової ради Коханова Сергiя Анатолiйовича на строк три 
роки. Акціями товариства володіє. Розмір частки в статутному капіталі 
емітента 1,4298%. Протягом останніх 5 рокiв займав посаду члена На-
глядової ради ПрАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Непогашена суди-
мість за корисливi та посадовi злочини відсутня. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надано. Рiшенням річних Загальних зборiв, протокол 
№ 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової 
ради Чепорушко Свiтлану Михайлiвну на строк три роки. Акціями това-
риства володіє. Розмір частки в статутному капіталі емітента 0,0914%. 
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради 
ПрАТ ПМК-157. Інших посад не займала. Непогашена судимість за 
корисливi та посадовi злочини відсутня. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Рiшенням річних Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 
20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання на посаду Директора Ри-
балко Володимира Олексійовича на строк три роки. Акціями товариства 
володіє. Розмір частки в статутному капіталі емітента 80,3570%. Протя-
гом останніх 5 рокiв займав посади Голови Наглядової ради та Директо-
ра ПрАТ ПМК-157. Непогашена судимість за корисливi та посадовi зло-
чини відсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рiшенням 
річних Загальних зборiв, протокол № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято 
рiшення про обрання на посаду Ревізора Рибалко Оксану Миколаївну на 
строк три роки. Акціями товариства володіє. Розмір частки в статутному 
капіталі емітента 0,0914%. Протягом останніх 5 рокiв займала посаду 
Ревізора ПрАТ ПМК-157. Непогашена судимість за корисливi та посадовi 
злочини відсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Директор В.О.Рибалко 20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «ГРАНДБУД», 34531402, Україна 01032 м.Київ бул.Тараса Шев-
ченка, буд.33, поверх 13, +380 (44) 569-67-06

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНДБУД»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНОСТЬ-2»
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 
«Юность-2»

2. Код за ЄДРПОУ 24103012
3. Місцезнаходження 02192, м.Київ, вул..Шолом-Алейхема, 2-А

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 549-03-83, факс (044) 549-07-08
5. Електронна поштова адреса unost2@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://smida.gov.ua/site/24103012/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

Посада* Прізвище, ім’я, по бать-
кові або повне 
найменування 

юридичної особи

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

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
19.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова комісії з 

припинення
Буцан Михайло 

Андрійович
паспорт серії СН № 726330 виданий 17.03.1998 року 
Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

19.04.2018 припинено повнова-
ження

Член  Комісії з 
припинення

Кондратенко Михайло 
Володимирович

паспорт серії ТТ № 327553, виданий 19.01.2016 року 
Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м.Києві

7

19.04.2018 припинено повнова-
ження

Член  Комісії з 
припинення

Доценко Олескандр 
Васильович

паспорт серії ТТ № 124950 виданий 21.08.2012 року 
Деснянським РУ ГУ ДМС України в м.Києві

33

19.04.2018 обрано Голова 
Наглядової ради

Доценко Євген 
Васильович

паспорт серії СО № 452695, виданий 13.09.2000 року 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

22

19.04.2018 обрано Член Наглядової 
ради

Доценко Василь 
Тимофійович

паспорт серії СН № 175286 виданий 04.06.1996 року 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 

10

19.04.2018 обрано Член Наглядової 
ради

Воробйова Катерина 
Яківна

паспорт серії МЕ № 181260, виданий 23.01.2003 року 
Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві даних

5

19.04.2018 обрано Директор Буцан Михайло 
Андрійович

паспорт серії СН № 726330 виданий 17.03.1998 року 
Харьковським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

19.04.2018 обрано Заступник 
директора

Бельдяга Вячеслав 
Єгорович

паспорт громадянина України з безконтактним 
електронним носієм, 000228406, орган видачі – 8026, 
дата оформлення – 09.12.2016 року

0

19.04.2018 обрано Голова 
Ревізійної комісії

Доценко Олександр 
Васильович

паспорт серії ТТ № 124950 виданий 21.08.2012 року 
Деснянським РУ ГУ ДМС України в м.Києві

33

19.04.2018 обрано Член Ревізійної 
комісії

Кондратенко Михайло 
Володимирович

паспорт серії ТТ № 327553, виданий 19.01.2016 року 
Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м.Києві

7

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації:
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) припинено повноваження Голови Комісії з припинення Буцана 
Михайла Андрійовича (паспорт серії СН № 726330 виданий 17.03.1998 року Харьківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) у зв’язку з прийняттям рішення 
зборів про відміну процесу перетворення Товариства; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - не володіє акціями ПрАТ «Юность-2», місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат 
у юридичних особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – перебував на посаді директора товариства, з 16.04.2016 року - на 
посаді Голови комісії з припинення ПрАТ; за сумісництвом останні п’ять років обіймав посаду директора ТОВ «ЮіС» - до 31.08.2017 року; наявність 
(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість. 
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 року (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) припинено повноваження Члена Комісії з припинення 
Кондратенка Михайла Володимировича (паспорт серії ТТ № 327553, виданий 19.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м.Києві) у зв’язку з 
прийняттям рішення зборів про відміну процесу перетворення Товариства; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/
або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - володіє акціями товариства у кількості 119 штук, простими, іменними, що становить 7% від 
загальної кількості акцій товариства; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах, інформація про 
стаж роботи протягом останніх п’яти років – ТОВ «Контраст Квадрат», директор; перебував Членом Комісії з припинення з 21.04.2016 року; наявність 
(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість. 
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 року (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) припинено повноваження Члена Комісії з припинення 
Доценка Олександра Васильовича (паспорт серії ТТ 124950 виданий 21.08.2012 року Деснянським РУ ГУ ДМС України в м.Києві) у зв’язку з прийнят-
тям рішення зборів про відміну процесу перетворення Товариства; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас 
належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - Володіє акціями товариства у кількості 561 штук, простими, іменними, що становить 33% від загальної 
кількості акцій товариства, місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах, інформація про стаж 
роботи протягом останніх п’яти років – протягом останніх п’яти років до 31.08.2017 року займав посаду заступника Генерального директора у  
ТОВ «ЮіС»; є фізичною особою – підприємцем, перебував членом Комісії з припинення з 21.04.2016 року; наявність (відсутність) непогашеної 
(незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість.
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради Доценка Євгена Васильовича 
(паспорт серії СО № 452695, виданий 13.09.2000 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), у зв’язку з прийняттям рішення зборів про відміну 
процесу перетворення Товариства створена Наглядова Рада; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас 
належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - 374 штук акцій ПрАТ «Юность-2», прості, іменні, що становить 22 % від загальної кількості акцій 
товариства; являється акціонером ПрАТ «Юность-2»; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 
особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – перебував на посаді заступника директора ТОВ «ЮіС» 31.08.2017 року, та 
являється фізичною особою підприємцем; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність 
(відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Доценка Василя Тимофійови-
ча (паспорт СН 175286 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 04.06.1996 року), у зв’язку з прийняттям рішення зборів про відміну процесу 
перетворення Товариства, створена Наглядова Рада; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - володіє акціями ПрАТ «Юность-2» у кількості 170 штук акцій, прості, іменні, що становить 10 % від загальної 
кількості акцій товариства, являється акціонером ПрАТ «Юность-2»; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у
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юридичних особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – останні п’ять років обіймав до 31.08.2017 року посаду генерального 
директора ТОВ «ЮіС»; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) заборони 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Воробйову Катерину Яківну 
(паспорт серії МЕ № 181260, виданий 23.01.2003 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві), у зв’язку з прийняттям рішення зборів про відміну 
процесу перетворення Товариства, створена Наглядова Рада; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас 
належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - володіє акціями товариства у кількості 85 штук, простими, іменними, що становить 5% від загальної 
кількості акцій товариства, являється акціонером ПрАТ «Юность-2», місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у 
юридичних особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – протягом останніх п’яти років займається підприємницькою діяльністю; 
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Директором Буцана Михайла Андрійовича (паспорт 
серії СН № 726330 виданий 17.03.1998 року Харьківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) у зв’язку з прийняттям рішення зборів про відміну процесу 
перетворення та обрання Дирекції Товариства; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас належних 
кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - не володіє акціями ПрАТ «Юность-2», не являється акціонером ПрАТ «Юность-2»; місце роботи (основне та/або за 
сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – перебував на посаді 
директора товариства, з 16.04.2016 року - на посаді Голови комісії з припинення ПрАТ; за сумісництвом останні п’ять років обіймав посаду директора 
ТОВ «ЮіС» - до 31.08.2017 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) 
заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Заступником директора Бельдягу Вячеслава Єгоровича 
(паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 000228406, орган видачі – 8026, дата оформлення – 09.12.2016 року) у зв’язку з 
прийняттям рішення зборів про відміну процесу перетворення Товариства та обрання Дирекції Товариства; особа, що внесла пропозицію щодо 
кандидата – акціонери; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - не володіє акціями ПрАТ «Юность-2», не являється 
акціонером ПрАТ «Юность-2»; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах, інформація про стаж 
роботи протягом останніх п’яти років – за останні п’ять років данні відсутні; 3 01.12.2017 року – менеджер з персоналу ПрАТ «Юность-2», наявність 
(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або 
займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Головою Ревізійної комісії Доценка Олександра 
Васильовича (паспорт серії ТТ 124950 виданий 21.08.2012 року Деснянським РУ ГУ ДМС України в м.Києві) у зв’язку з прийняттям рішення зборів про 
відміну процесу перетворення Товариства створена Ревізійна комісія; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, тип та/або 
клас належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - володіє акціями товариства у кількості 561 штук, простими, іменними, що становить 33% від 
загальної кількості акцій товариства, являється акціонером ПрАТ «Юность-2»; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає 
кандидат у юридичних особах, інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років – протягом останніх п’яти років до 31.08.2017 року займав 
посаду заступника Генерального директора у ТОВ «ЮіС»; є фізичною особою – підприємцем, перебував членом Комісії з припинення з 21.04.2016 року 
по 19.04.2018 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) заборони 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки;
Рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р (Протокол № 1/18 від 19.04.2018 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Кондратенка Михайла 
Володимировича (паспорт серії ТТ № 327553, виданий 19.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м.Києві) у зв’язку з прийняттям рішення 
зборів про відміну процесу перетворення Товариства, створена Ревізійна комісія; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – акціонери; кількість, 
тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «Юность-2» - володіє акціями товариства у кількості 119 штук, простими, іменними, що становить 7% 
від загальної кількості акцій товариства; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах, інформація 
про стаж роботи протягом останніх п’яти років – ТОВ «Контраст Квадрат», директор; перебував Членом Комісії з припинення з 21.04.2016 року; 
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю – відсутня заборона; строк, на який обрано – 3 роки.

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

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

2. Директор _________ 
(підпис)

М.А.Буцан 

19.04.2018 року 
(дата)

 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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ", 
01130584Київська, Бориспiльський, 08324, 
село Гора, немає (044)281-79-35

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

19.04.2018

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

airukraine.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВIАКОМПАНIЯ АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ”

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 33096208
Місцезнаходження емітента – 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9
Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-94-85, (044) 490-94-83

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 19.04.2018р.

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

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

Генеральний директор  Крепак Сергій Олександрович 

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АЙ ПI РIЕЛТ», 40525564, Деснянський р-н 02225 м.Київ 
вул. Архiтектора Нiколаєва, 7, +380504694151

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ай ПI РIЕЛТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" 
2. Код за ЄДРПОУ 14360506
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Сiчових 

Стрiльцiв, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-66-70 

Факс не використовується
5. Електронна поштова адреса alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.alliancebank.org.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) припиненi повноваження Голови Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Гiрмана Юрiя Васильовича (незалежний 
член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, на який посадову 
особу було обрано. Посадова особа виконувала обов’язки Голови Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 26.08.2016р. по 24.02.2017р. Особу 
було обрано на посаду Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
24.02.2017 р. Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадових осiб 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова 
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 
17.04.2018р. (Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Картака Володимира Васильовича (не-
залежний член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, на який 
посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано членом Спосте-
режної ради 30.05.2016. Обгрунтуванням змiн у персональному складi по-
садових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 
17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Умнiкова Михайла Михайловича 
(акцiонер Банку). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, на який 
посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано на посаду члена 
Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 12.02.2013, повноваження при-
пинено 17.04.2018 р. Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадо-
вих осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа володiє пакетом акцiй емiтента у кiлькостi 639190 штук, що 
складає частку в статутному капiталi в розмiрi 3.994938%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
вiд 17.04.2018 (Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спосте-
режної ради Бакурової Наталi Сергiївни (представник акцiонера Сосiс О.Й.). 
Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, на який посадову особу 
було обрано. Посадову особу було обрано членом Спостережної ради ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС» 30.05.2016. Обгрунтуванням змiн у персональному складi 
посадових осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття її паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 
17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» обрано Гiрмана Юрiя Васильовича (незалежний директор). 
Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової 
особи на обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: обрання членiв Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз 
спливом строку повноважень попереднього складу органу. Строк, на який 
обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України:
02.11.2012 -04.07.2013 – заступник директора департаменту - начальник 

вiддiлу поводження з вiдходами та небезпечними речовинами Департамен-
ту екологiчної безпеки та дозвiльної системи, 

05.07.2013 – 25.04.2014 – директор Департаменту екологiчної безпеки 
та дозвiльної системи.

Мiнiстерство iнфраструктури України:
28.04.2014 - 05.03.2015 – директор Департаменту державної власностi.
Апарат Верховної Ради України:
06.03.2015 – 24.05.2016 – помiчник консультанта народного депутата 

України Бурбака М.Ю. на час його депутатських повноважень. 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»:
30.05.2016 р. обраний членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», 

з 26.08.2016р. виконував обов’язки Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС», 

24.02.2017 р. обраний Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018 р. (Протокол 

№1/2018) членом Наглядової ради обрано Бакурову Наталю Сергiївну (пред-
ставник акцiонера Сосiса Олександра Йосиповича, який володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента в розмiрi 89,289006%). Пiдстава для прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на обрання. Обгрунту-
вання змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв Наглядової 
ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень попере-
днього складу органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 на 
три роки. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
- з 01.02.2012р. по 05.07.2012р. - фiнансовий директор ТОВ «ЕЛЛIОТТ 

ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»; 
- з 06.07.2012р. по 15.02.2018р. - фiнансовий директор ТОВ «ЕЛЛIОТТ 

КАПIТАЛ»; 
- з 14.05.2014р. по 30.06.2015р. радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» (за сумiсництвом);
30.05.2016 р. обрана членом Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. 
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) членом Наглядової ради (акцiонер Бан-
ку) обрано Лехiцького Андрiя Iгоровича. Пiдстава для прийняття рiшення: 
пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на обрання. Обгрунтування 
змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв Наглядової 
ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повноважень попе-
реднього складу органу. Строк, на який обрано посадову особу: з 18.04.2018 
на три роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
в розмiрi 30 штук акцiй простих iменних, що складає 0.000188% статутного 
капiталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «ПIВДЕНКОМБАНК»:
17.01.2013-21.03.2014 – директор Департаменту по роботi з 

стратегiчними клiєнтами.
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний Банк «Стандарт»:
24.03.2014-06.04.2014 – Радник Голови Правлiння,
07.04.2014-02.02.2015 – Заступник Голови Правлiння з бiзнесу – Член 

Правлiння.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»:
20.01.2016-17.04.2018 – радник Голови Правлiння Апарату Голови 

Правлiння. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) членом Наглядової ради (незалежний 
директор) обрано Негрича Михайла Михайловича. Пiдстава для прийняття 
рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадової особи на обрання. Об-
грунтування змiн у персональному складi посадових осiб: обрання членiв 
Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз спливом строку повно-
важень попереднього складу органу. Строк, на який обрано посадову особу: 
з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: 
Коломийська районна державна адмiнiстрацiя:
06.05.2010-24.04.2014 – голова Коломийської районної державної 

адмiнiстрацiї Iвано-Франкiвської областi.
Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України Укрзалiзниця:
07.07.2014-02.09.2014 – головний радник генерального директора 

консультативно-координацiйної групи Адмiнiстративного управлiння,
03.09.2014-03.09.2014 головний радник генерального директора 

консультативно-координацiйної групи Департаменту органiзацiйно-
аналiтичної дiяльностi апарату та Ради Укрзалiзницi,

03.09.2014 – 30.11.2015 – представник Укрзалiзницi в Кабiнетi Мiнiстрiв 
України групи взаємодiї з державної органами Департаменту органiзацiйно-
аналiтичної дiяльностi апарату та Ради Укрзалiзницi.

Публiчне акцiонерне товариство «Українська залiзниця»:
01.12.2015-30.05.2016 - представник Укрзалiзницi в Кабiнетi Мiнiстрiв 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АЛЬЯНС”
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України групи взаємодiї з державними органами Департаменту органiзацiйно-
аналiтичної дiяльностi апарату та Ради Укрзалiзницi,

31.05.2016 – 03.04.2018 - представник постiйний ПАТ «Укрзалiзниця» в 
Кабiнетi Мiнiстрiв України групи взаємодiї з державними органами Департа-
менту зовнiшнiх вiдносин.

Державне пiдприємство «Український державний науково-дослiдний 
iнститут проектування мiст «ДIПРОМIСТО» iменi Ю.М.Бiлоконя

12.04.2018 по теперiшнiй час заступник директора Iвано-Франкiвської 
фiлiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) членом Наглядової ради ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» (незалежний директор) обрано Картака Володимира Васильови-
ча. Пiдстава для прийняття рiшення: пропозицiя акцiонера та згода посадо-
вої особи на обрання. Обгрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: обрання членiв Наглядової ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в зв’язку iз 
спливом строку повноважень попереднього складу органу. Строк, на який 
обрано посадову особу: з 18.04.2018 на три роки. Посадова особа часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 (п’яти) 
рокiв: 

Мiнiстерство транспорту та зв’язку України: 05.07.2010 - 08.04.2014 – 
Директор Департаменту державної власностi, 09.04.2014 – 08.05.2014 – за-
ступник директора департаменту державної власностi – начальник вiддiлу 
майнових вiдносин, 09.05.2014 – 04.02.2015 – заступник директора депар-

таменту державної власностi – начальник вiддiлу майнових вiдносин, 
ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО «БIЛЬШОВИК»: 

25.02.2015-30.06.2015 – заступник генерального директора з загальних пи-
тань, 01.07.2015-15.03.2017 – заступник генерального директора з право-
вих питань, 16.03.2017-12.04.2017 – директор з правових питань.

ТОВ «А ДЕВЕЛОПМЕНТ»: 23.11.2017 по теперiшнiй час заступник ди-
ректора.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»: 30.05.2016 р. 
обрано на посаду члена Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» вiд 

17.04.2018 р. (Протокол №1/2018) припиненi повноваження члена Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» Декомби Олександра Олеговича (неза-
лежний член). Пiдставою для прийняття рiшення є сплив строку, на який 
посадову особу було обрано. Посадову особу було обрано на посаду Члена 
Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 24.02.2017 р., повноваження при-
пинено 17.04.2018р. Обгрунтуванням змiн у персональному складi посадо-
вих осiб ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. По-
садова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

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

В.о. Голови Правління  Фролова Юлiя Миколаївна

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІН-
НЯ №26 «ОДЕСБУД» 

2. Код за ЄДРПОУ 31769002
3. Місцезнаходження 65045, Одеська обл., м. Одеса, 

вул. Тираспольська, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 725 22 21 725 15 39
5. Електронна поштова адреса 03579012@sc-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://31769002.sc-ua.com

7. Вид особливої інформації 
відповідного до вимог глави 1 
розділу IІI. 

Рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст повідомлення
19.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БМУ №26 

«ОДЕСБУД» , відповідно до Статуту, прийнятто рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням 
змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв при-
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, 
договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу си-
ровини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесен-
ня змiн та доповнень до цих договорiв.Гранична сукупність вартості пра-
вочинів: 4 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 1172.7 тис. грн; Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 341.09 %; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 117504 акцій; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 62171 акцій ; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 62171 акцій ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0 акцій. 

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

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

Голова правління Товариства _____ Попсуйко Олександр Дем’янович
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2018

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 
«КОМПАНIЯ «ПОЛАКС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

19053819

3. Місцезнаходження емітента 65026 м. Одеса
вул. Рiшельєвська, 14

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048)7384585 7384591

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

polaks@emitent.net.ua

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

www.polaks.informs.net.ua

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

2. Текст повідомлення
дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення 

про виплату дивiдендiв: 19.04.2018р.
дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 

15.05.2018р.
розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв : 181 800,00 грн.
строк виплати дивiдендiв: з 21.05.2018 р. по 18.10.2018 р. включно
спосiб виплати дивiдендiв безпосередньо акцiонерам: за умови попе-

реднього звернення щодо способу отримання дивiдендiв, дивiденди мо-
жуть бути виплаченi готiвкою через касу Товариства або перерахованi на 
вказаний рахунок банкiвської установи.

порядок виплати дивiдендiв: кiлькома рiвними частками пропорцiйно 
всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв, у наступнi дати: з 
«21» травня 2018 року по «22» червня 2018 року; з «25» червня 2018 року 
по «25» липня 2018 року; з «26» липня 2018 року по «23» серпня 2018 
року; з «27» серпня 2018 року по «26» вересня 2018 року; з «27» вересня 
2018 року по «18» жовтня 2018 року (включно).

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 ____________ Загвоздкiна Олена Миколаївна
  М.П.
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Еко-Азот"
2. Код за ЄДРПОУ 31489809
3. Місцезнаходження 18002, м. Черкаси, 

Смiлянська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 32-12-10
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.eko-azot.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-

гальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот» (протокол №1 вiд 19.04.2018 року) було прийнято рiшення про при-
пинення повноважень Iваненкова Михайла Петровича (паспорт: серiя МК 
№ 459644, виданий Київським РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 
01.04.1997 року) на посадi Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного 
товариства «Еко-Азот» (далі по тексту – АТ «Еко-азот») у зв’язку з одно-
часним припинення повноважень усього складу Наглядової ради АТ «Еко-
Азот». Iваненков М.П. перебував на посадi Голови Наглядової ради з 
04.04.2016 року, не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
АТ «Еко-Азот», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв АТ «Еко-Азот» (протокол №1 вiд 19.04.2018 
року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Калмикова 
Олега Iвановича (паспорт: серiя ММ № 437759, виданий ЦВМ Дзержин-
ського РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 04.01.2000 року) на 
посадi секретаря Наглядової ради АТ «Еко-Азот» у зв’язку з одночасним 
припинення повноважень усього складу Наглядової ради АТ «Еко-Азот». 
Калмиков О.I. перебував на посадi секретаря Наглядової ради з 04.04.2016 
року, не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Еко-
Азот», непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства За-
гальними зборами акцiонерiв АТ «Еко-Азот» (протокол №1 вiд 19.04.2018 
року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Золотухiна 
Валерiя Васильовича (паспорт: серiя ЕК № 865174, виданий Сєвєродо-
нецьким МВУМВС України в Луганськiй областi 19.06.1998 року) на посадi 
члена Наглядової ради АТ «Еко-Азот» у зв’язку з одночасним припинення 
повноважень усього складу Наглядової ради АТ «Еко-Азот». Золотухiн В.В. 
перебував на посадi члена Наглядової ради з 04.04.2016 року, не володiє 
пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Еко-Азот», непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Iваненкова Михайла Петровича (паспорт: серiя МК № 459644, виданий 
Київським РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 01.04.1997 року) 
протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «Еко-Азот» №1 вiд 
19.04.2018 року було обрано членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» (про-
токолом засiдання Наглядової ради АТ «Еко-Азот» № 5 вiд 19.04.2018 року 

було обрано Головою Наглядової ради АТ «Еко-Азот») строком на 3 роки. 
Iваненков М.П. є представником акцiонера АТ «Еко-Азот» - IНТЕРЧЕМПРОД 
ЕНД IНВЕСТ ЛТД (INTERCHEMPROD AND INVEST LTD). Iваненков М.П. 
перебував на наступних посадах: голова Наглядової ради та член Нагля-
дової ради АТ «Еко-Азот», директор ТОВ «Варта» заступник директора 
ТОВ «ФIРМА «ЖИТЛОБУДIНВЕСТ», замiсник генерального директора АТ 
«Стиль» Харкiвський будинок моделей одягу». Iваненков М.П. не володiє 
пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Еко-Азот», непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про об-
рання на посаду члена Наглядової ради АТ «Еко-Азот» Iваненкова М.П. 
було прийняте Загальними зборами акцiонерiв АТ «Еко-Азот» (рiшення про 
обрання на посаду Голови Наглядової ради АТ «Еко-Азот» було прийнято 
Наглядовою радою АТ «Еко-Азот») на пiдставi чинного законодавства 
України та Статуту Товариства у зв’язку з одночасним припинення повно-
важень усього складу Наглядової ради АТ «Еко-Азот».

Дубового Вадима Григоровича (паспорт: серiя ЕО № 732295, виданий 
Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 03.08.1999 
року) протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «Еко-Азот» №1 
вiд 19.04.2018 року було обрано членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» 
(протоколом засiдання Наглядової ради АТ «Еко-Азот» № 5 вiд 19.04.2018 
року було обрано Секретарем Наглядової ради АТ «Еко-Азот») строком на 
3 роки. Дубовой В.Г. є представником акцiонера АТ «Еко-Азот» - 
IНТЕРЧЕМПРОД ЕНД IНВЕСТ ЛТД (INTERCHEMPROD AND INVEST LTD). 
Дубовой В.Г. перебував на наступних посадах: заступник директора по 
телекомунiкацiя ТОВ «Варта», директор ТОВ «Рiвер Б`ютi». Дубовой В.Г. 
не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ «Еко-Азот», 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення 
про обрання на посаду члена Наглядової ради АТ «Еко-Азот» Дубового В.Г. 
було прийняте Загальними зборами акцiонерiв АТ «Еко-Азот» (рiшення про 
обрання на посаду Секретаря Наглядової ради АТ «Еко-Азот» було при-
йнято Наглядовою радою АТ «Еко-Азот») на пiдставi чинного законодав-
ства України та Статуту Товариства у зв’язку з одночасним припинення 
повноважень усього складу Наглядової ради АТ «Еко-Азот».

Золотухiна Валерiя Васильовича (паспорт: серiя ЕК № 865174, виданий 
Сєвєродонецьким МВУМВС України в Луганськiй областi 19.06.1998 року) 
протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ «Еко-Азот» №1 вiд 
19.04.2018 року було обрано членом Наглядової ради АТ «Еко-Азот» стро-
ком на 3 роки. Золотухiн В.В. є представником акцiонера АТ «Еко-Азот» - 
IНТЕРЧЕМПРОД ЕНД IНВЕСТ ЛТД (INTERCHEMPROD AND INVEST LTD). 
Золотухiн В.В. перебував на наступних посадах: член Наглядової ради АТ 
«Еко-Азот», заступник генерального директора СТОВ «Зернова компанiя 
«Хорс» з економiки. Золотухiн В.В. не володiє пакетом акцiй або часткою у 
статутному капiталi АТ «Еко-Азот», непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Рiшення про обрання на посаду члена Нагля-
дової ради АТ «Еко-Азот» Золотухiна В.В. було прийняте Загальними збо-
рами акцiонерiв АТ «Еко-Азот» на пiдставi чинного законодавства України 
та Статуту Товариства у зв’язку з одночасним припинення повноважень 
усього складу Наглядової ради АТ «Еко-Азот».

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 Олексенко Iгор Миколайович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКО-АЗОТ”

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 "ПРИЛУЦЬКИй ХЛIБОЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 00381077
3. Місцезнаходження: 17500, Прилуки, Пирятинська 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса: xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://xbzpriluky.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

18.04.2018 року Загальними зборами приватного акцiонерного товари-
ства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв. Предметом правочинiв є закупiвля 
газу скрапленого, газу природного, борошна, електроенергiї, сировини та 
надання послуг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 79395 
тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi складає 25326 тис. гривень. Спiввiдношення гранич-
ної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 313,49%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, якi про-
голосували «за» прийняття рiшення -942219, «проти « - 0.

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.04.2018

(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Прилуцький хлiбозавод"
2. Код за ЄДРПОУ 00381077
3. Місцезнаходження 17500, Прилуки, Пирятинська 45
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10

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

http://xbzpriluky.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочи-
нів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність

II. Текст повідомлення
18. 04 2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного 

товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про затвердження 
правочину iз заiнтересованiстю на закупiвлю борошна. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 26661,2 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, становить 105,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 172975, «проти» - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
якi не приймають участь у голосуваннi по даному питанню - 769244.

18. 04 2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного 
товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про затвердження 
правочину iз заiнтересованiстю на закупiвлю сировини. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 2676,3 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, становить 10,6%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
- 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 172975, «проти» - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi не 
приймають участь у голосуваннi по даному питанню - 769244.

18. 04 2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного 

товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про затвердження 
правочину iз заiнтересованiстю стосовно оренди примiщення та 
вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 1263,6 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, становить 5,0%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  - 
942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-
них зборах - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення - 172975, «проти» - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, якi не 
приймають участь у голосуваннi по даному питанню - 769244.

18. 04 2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного 
товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про затвердження 
правочину iз заiнтересованiстю стосовно оренди примiщення та 
вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 452,3 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, становить 1,78%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй  - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 172375, «проти» - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
якi не приймають участь у голосуваннi по даному питанню - 769844.

18. 04 2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного 
товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення про затвердження 
правочину iз заiнтересованiстю стосовно оренди примiщення та 
вiдшкодування вартостi використаної електроенергiї. Ринкова вартiсть 
майна, що є предметом правочину, складає 332,0 тис. гривень. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 
25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, становить 1,31%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй  - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 942219, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 113118, «проти» - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
якi не приймають участь у голосуваннi по даному питанню - 829101.

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 Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИЛУЦЬКИй ХЛIБОЗАВОД”

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ГРАНДIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391715
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, пов. 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562 67 02, (044) 562 67 02
5. Електронна поштова адреса: inga.ivaschenko@arricano.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://grandinvest.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: 19.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: будь-які додаткові угоди до договору позики від 

30.01.2006 та/або договору позики від 19.11.2007 та/або договору позики від 
19.10.2010, між Бета Проперті Менеджмент Лімітед та Товариством, пред-
метом яких є зміни та / або доповнення до вказаних договорів позики, в тому 
числі щодо зміни суми позики, строку її повернення, процентів тощо.

Гранична сукупна вартість правочинів: 727887,06 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 551979,1 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 131,89%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1000.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1000.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інфор-

мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльнос-
ті емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРАНДІНВЕСТ» 
19.04.2018р. Гранична сукупна вартість правочинів, наведена в перерахунку в 
гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 19.04.2018р. 

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

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

2. Генеральний директор  Панченко А. Г. 
19.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНДIНВЕСТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції 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 

"Прилуцький хлiбозавод"
2. Код за ЄДРПОУ: 00381077
3. Місцезнаходження: 17500, Прилуки, Пирятинська 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса: xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://xbzpriluky.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

18.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення 
про затвердження правочину на закупiвлю газу скрапленого. Ринкова 
вартiсть майна, що є предметом правочину, складає 7232,7 тис. гривень. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 28,6%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 942219, «проти» - 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, не передбаченi законо-
давством, якщо вони визначенi статутом приватного акцiонерного това-
риства «Прилуцький хлiбозавод» - вiдсутнi.

18.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення 
про затвердження правочину на закупiвлю газу природного. Ринкова 
вартiсть майна, що є предметом правочину, складає 7659,7 тис. гри-

вень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
30,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 942219; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 942219, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення пра-
вочину до значного, не передбаченi законодавством, якщо вони 
визначенi статутом приватного акцiонерного товариства «Прилуць-
кий хлiбозавод» - вiдсутнi.

18.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства «Прилуцький хлiбозавод» прийнято рiшення 
про затвердження правочину на закупiвлю електроенергiї. Ринкова 
вартiсть майна, що є предметом правочину, складає 3210,0 тис. гривень. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
складає 25326,0 тис. гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 12,7%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 942219; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 942219, «проти» - 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, не передбаченi законо-
давством, якщо вони визначенi статутом приватного акцiонерного това-
риства «Прилуцький хлiбозавод» - вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПРИЛУЦЬКИй ХЛIБОЗАВОД”

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Ш.Р.IНТЕРНЕШНЛ», 32556708, Україна 
Подiльський р-н 04080 м.Київ вул.Кирилiвська, 40, (044)537-66-22

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Ш.Р. IНТЕРНЕШНЛ»

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

здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
Приватне акціонерне товариство «Енергія-7»

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Енергія-7», 00148040, вул.Дорогожицька,11/8, м.Київ, Шевченкiвський, 
04112, (044) 440-81-23

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00148040.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГІЯ-7»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-

ня цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО  
«В.В. IМПЕКС», 23571745, Україна, Шевченкiвський р-н, 04119, м.Київ,  
вул.Дорогожицька, буд.1, (044) 2517620

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://23571745.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСIйСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «В.В. IМПЕКС»

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
Приватне акціонерне товариство «Бізнес-центр «Нивки»

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Бізнес-центр «Нивки», 35290772, вул. Стеценка, 6, м. Київ, Подільський, 
04136, (044) 449-44-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://35290772.infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НИВКИ»
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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 "ПРИЛУЦЬКИй ХЛIБОЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00381077
3. Місцезнаходження: 17500, Прилуки, Пирятинська 45
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 5-20-04 (04637) 5-02-10
5. Електронна поштова адреса: xbz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 18.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи викона-
но на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням пов-
новажень. Посадова особа Луполенко Наталiя Олександрiвна (особа не нада-
ла згоди на розголошення персональних даних), яка займала посаду Голова 
Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: 3 роки.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 18.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням 
повноважень. Посадова особа Бобошко Людмила Борисiвна (особа не нада-
ла згоди на розголошення персональних даних), яка займала посаду член

Наглядової ради, припинила повноваження. Часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Пакетом акцiй емiтента не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 18.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз 
закiнченням повноважень. Посадова особа Яковенко Анатолiй Iванович 
(особа не надала згоди на розголошення персональних даних), яка займа-
ла посаду член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 4,746%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 56259 гривень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
18.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв. Луполенко Наталiя Олександрiвна (особа не на-
дала згоди на розголошення персональних даних) обрано на посаду Член 
Наглядової ради. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Паке-
том акцiй 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: директор комерцiйний та 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод». Луполенко Наталiя 
Олександрiвна є представником акцiонера Супруненко Миколи Iвановича.

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
18.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв. Бобошко Людмила Борисiвна (особа не надала 
згоди на розголошення персональних даних) обрано на посаду Член На-
глядової ради. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Пакетом 
акцiй 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: головний юрисконсульт та 
Член Наглядової ради ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод». Бобошко Людмила 
Борисiвнаа є представником акцiонера Супруненко Людмили Миколаївни. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
18.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв. Яковенко Анатолiй Iванович (особа не надала 
згоди на розголошення персональних даних) обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 4,746%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 56259 гривень. 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: 
Генеральний директор ТОВ «Сiнком-Холдiнг» та Член Наглядової ради 
ПрАТ «Прилуцький хлiбозавод». Яковенко Анатолiй Iванович є акцiонером.

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 Супруненко Людмила Миколаївна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС»

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

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЯМПІЛЬТЕХСЕР-
ВІС», 00902286,
24500, Вінницька обл., Ямпіль-
ський р-н,
м. Ямпіль, вул. Черняховського, 
буд. 1,
(04336) 2-16-76

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

12.04.2018

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

yampilrayagrotehservis.net.ua

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

Приватне пiдприємство Аудитор-
ська фiрма "Послуги аудиту", 
32258060

5. Інформація про загальні збори
Загальні збори були оголошені на 28.04.2017 р. та не відбулись у зв'язку 
з тим, що депозитарній установі, у якої було відкрито рахунки у цінних 
паперах власникам, було анульовано ліцензію і вона не передала 
реєстри до НДУ
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попе-
редній

Усього активів 158 172
Основні засоби (за залишковою вартістю) 158 172
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Гроші та їх еквіваленти - -
Власний капітал 158 172
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19 19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 139 153
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (1,27) (1,27)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(1,27) (1,27)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11016 11016
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 
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 "ПОДIЛ", 
16474958, вул. Сагайдачного, буд. 41, 
м. Київ, Подільський район, 04070, 
Україна, (044)425-23-73

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

19.04.2018

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

podil.inf.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)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 14307392
3. Місцезнаходження: 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622)36165 (04622)34344
5. Електронна поштова адреса: mail@chezara.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.chezara.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 
(крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих ак-
цій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
18.04.2018 р. ПАТ «ЧЕЗАРА» отримало iнформацiю вiд особи, яка 

здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi 
України, що свідчить про змiну власникiв, яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв 
простих акцiй Товариства, а саме:

Пакет власника акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ-
НIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЧЕЗАРА» (код ЄДРПОУ 39958138, мiсце-

знаходження: вул. Одинцова, 25, м. Чернiгiв. 14030) став менше 5 вiдсоткiв 
простих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни 
розмiру пакета акцiй становив 17,3534 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй - 20,2938 %. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 0 %.

Пакет власника акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укртор-
фенерго» (код ЄДРПОУ 38709657, мiсцезнаходження: вул. Одинцова, 25, 
м. Чернiгiв, 14030) зменшився, але становить не менше 5 вiдсоткiв простих 
акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 
акцiй становив 24,5881 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 28,7544 %. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй - 21,5881 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 25,2461%.

Пакет власника акцiй фiзичної особи становить 5 i бiльше вiдсоткiв про-
стих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становив 0 %. Розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй 
становить - 20,3534 %, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 23,8022 %.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор ПАТ «ЧЕЗАРА»  А.О. Свириденко 

М.П.                     18.04.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИй ЗАВОД РАДIОПРИЛАДIВ»

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
Приватне акціонерне товариство Київське автотранспортне під-

приємство «Укрпродконтракт»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство Ки-
ївське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», 05415608, Ре-
вуцького, 56, м. Київ, Дарницький, 02140, /044/ 569-95-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://ilta.ua/aboutus/public-info/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»

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 "КОМПАНIЯ 
"ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ"

2. Код за ЄДРПОУ 20006660
3. Місцезнаходження 49094, мiсто Днiпро, вул. Набе-

режна Перемоги, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 735-31-37 (056) 735-31-37
5. Електронна поштова адреса ershov@pit.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://pit.ucoz.org/

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

II. Текст повідомлення
Пiдстава для звiльнення - заява Максименка Сергiя Вiталiйовича вiд 

26.09.2017 року про звiльнення за угодою сторiн з займаної посади Члена 
Правлiння з 29.09.2017 року i Наказ Голови Правлiння ПрАТ «КОМПАНIЯ 
«ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» №105 вiд 29.09.2017 року.

Iнформацiя про посадову особу: Максименко Сергiй Вiталiйович. Особа 
не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повна назва по-
сади, з якої звiльнено: Член Правлiння.

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - звiльнення 
з займаної посади Члена Правлiння Максименка Сергiя Вiталiйовича 
вiдповiдно до ст. 36 КЗпП України за угодою сторiн згiдно власної заяви 
Максименка С.В..

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 02.02.2015 

по 28.09.2017 (включно).
Вiдповiдно до ст. 61 Закона України «Про акцiонернi товариства» повно-

важення члена виконавчого органу припиняються за рiшенням наглядової 

ради. Аналогiчнi положення закрiпленi в Статутi товариства. Вiдповiднi 
рiшення Наглядової ради про припинення повноважень зазначеної особи 
не прийнятi.

На посаду Члена правлiння замiсть звiльненої особи нiкого не призна-
чено.

Пiдстава для звiльнення -заява Кравченка Вiталiя Павловича вiд 
26.09.2017 року про звiльнення за угодою сторiн з займаної посади Члена 
Правлiння з 29.09.2017 року i Наказ Голови Правлiння ПрАТ «КОМПАНIЯ 
«ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ» №105 вiд 29.09.2017 року.

Iнформацiя про посадову особу: Кравченко Вiталiй Павлович. Особа не 
надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повна назва посади, 
з якої звiльнено: Член Правлiння.

Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - звiльнення 
з займаної посади Члена Правлiння Кравченка Вiталiя Павловича 
вiдповiдно до ст. 36 КЗпП України за угодою сторiн згiдно власної заяви 
Кравченка В.П.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 02.02.2015 

по 28.09.2017 (включно).
Вiдповiдно до ст. 61 Закона України «Про акцiонернi товариства» повно-

важення члена виконавчого органу припиняються за рiшенням наглядової 
ради. Аналогiчнi положення закрiпленi в Статутi товариства. Вiдповiднi 
рiшення Наглядової ради про припинення повноважень зазначеної особи 
не прийнятi.

На посаду Члена правлiння замiсть звiльненої особи нiкого не призна-
чено.

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 Пугач Ю.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 20.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМПАНIЯ “ПРИВАТ IНТЕРТРЕйДIНГ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «Київсільелектро», код за ЄДРПОУ 00132457, адреса: Київська обл., 
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 55-а, тел.: (044)289-84-55. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 20.04.2018. 3. Адреса веб - сайту Товариства в мережі 
Інтернет мережі Інтернет, на якому розміщено регулярну річну інформацію: 
http://kievselelektro.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»

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 "Агрокомбiнат "Калита"
2. Код за ЄДРПОУ 00857290
3. Місцезнаходження 07420,Київськаобл, 

Броварський р-н, смт Калита, 
Червоноармiйська,14

4. Міжміський код, телефон та факс (04594) 68-500 (04594) 68-500
5. Електронна поштова адреса a.smiyan@akkalita.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.akkalita.com.ua

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

II. Текст повідомлення
18.04.2018 р. Загальними Зборами ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» 

(iдентифiкацiйний код 00857290) у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень прийнято рiшення про припинення повноважень Членів Наглядо-
вої ради Товариства, обраних 28.04.2017 р., які перебували на посадi тер-
міном 11 мiсяцiв 19 днiв, розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою 
володiють такі особи в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мали, а саме: 

1.Павлiченко Сергiй Олександрович, паспорт серiя НК № 902265, ви-
даний Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл.. 05.04.2001 р, 

2.Курманаєв Андрiй Ленарович , паспорт Серiї АА 533493, виданий 
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 22 .07.1997 р.,

3. Форостенко Таїса Андрiївна, паспорт серiї СК № 277728, виданий 
Броварським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 25.09.1996 р.,

4. Лоскутов Вiталiй Геннадiйович,паспорт серiї НМ №226016, виданий 
Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 09.06.2005 р.

та обрано з метою пiдвищення ефективностi роботи Наглядової ради 
Товариства наступних Членів Наглядової ради на строк у вiдповiдностi до 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту, розмiр пакета 

акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiють такі особи в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) -0,0; непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мали, а саме:

1.Павлiченко Сергiй Олександрович, паспорт серiя НК № 902265, ви-
даний Бобровицьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 05.04.2001 р. 
протягом останнiх п´яти рокiв обiймав посади: безробітний, з 31.03.2014 р. 
-старший охоронник Товариства, з 02.06.2014 р. – заступник начальника 
служби охорони , з 27.07.2015 р. -начальник охорони Товариства. 

2.Форостенко Таїса Андрiївна,паспорт серiї СК № 277728, виданий Бро-
варським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 25.09.1996 р. - обiймала 
посади: 26.05.2008 р. - офiс -менеджер ВАТ «КЕЗКП», з 01.09.2008 р. на-
чальник вiддiлу кадрів, з 24.01.11 р. старший iнспектор з кадрів до 
31.12.2013 р., з 01.01.2014 р. - начальника вiддiлу кадрiв ПАТ «Агрокомбiнат 
«Калита».

3.Лоскутов Вiталiй Геннадiйович, паспорт серiї НМ №226016, виданий 
Бобровицький РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 09.06.2005, - 
обiймав посади: системний адміністратор ВАТ «КЕЗКП»; з 09.08.2014 р. 
системний адміністратор ПАТ «Агрокомбiнат «Калита» .

4.Артеменко Ярослав Михайлович, паспорт серiї МЕ 761492, виданий 
Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 24.05. 2006 р.- обіймав поса-
ди: юрист ПП «Центр-Груп» до 31.12.2013 р., з 01.01.2014 р. юрист  
ТОВ «РЕГIНА ЦЕНТР» до 30.06.2016 р., з 01.07.2016 р. помiчник адвоката 
АО «Столиця», з 05.12.2017 р. начальник вiддiлу корпоративного права  
АО «Столиця»

5.Єлько Андрiй Сергiйович, паспорт серiя КР 159015, виданий 
Ленiнським РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 12 грудня 1996 року  - 
обiймав посади:Директор Департамену IТ ПП «Центр-Груп» до 
31.12.2013  р., з 01.01.2014 р. Директор Департамену IТ ТОВ «РЕГIНА 
ЦЕНТР» де працює i сьогоднi.

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 Смiян Олександр Станiславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОКОМБIНАТ “КАЛИТА”

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. Сім'ї Ідзиковських, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення 

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 

19.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 19.04.2018 р.) .

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Характер таких правочинів:будь-які не заборонені чинним законодав-
ством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), 
пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства відповідно до 

Статуту Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 

визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 28067,2 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1821 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 1541,307 %.

Загальна кількість акцій: 11217.
Загальна кількість голосуючих акцій: 9435.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 9356.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

9356.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 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 Л. О. Погиба

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 19.04.2018
(дата) 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Хустський кар'єр». Код за ЄДРПОУ 05467613. Місцезнаходження 90410, 
с.Рокосово. Хустський р-н, Закарпатська обл., Промзона 1. Міжміський код, 
телефон та факс 03142 5-21-21 03142 5-21-21. Електронна поштова адре-
са 05467613@mail.gov.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації 05467613.smida.
gov.ua. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
19.04.2018р. Загальними зборами ПрАТ «Хустський кар'єр» прийнято 

рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв якi вчи-
нятимуться товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, про-
тягом одного року з «19» квiтня 2018р. по «18» квiтня 2019р., а саме:

вчинення значних правочинiв з реалiзацiї продукцiї - граничною сукуп-
ною вартiстю 100 млн.грн., що становить 312,68% вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй- 13 114 080 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах- 12604612, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 12603814, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 798;

вчинення значних правочинiв з придбання паливно-мастильних 
матерiалiв - граничною сукупною вартiстю 10 млн.грн. що становить 31,27% 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 13 114 080 , 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах- 12604612, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення- 12603814, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення- 798;

вчинення значних правочинiв з придбання та реалiзацiї обладнання, 
машин, автомобiлiв, механiзмiв, технологiчних рiдин та запасних частин 
граничною сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 156,34% вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 
товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 13 114 080 , кiлькiсть голо-

суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 12604612, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 
12603814, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення- 798;

вчинення значних правочинiв з надання та отримання обладнання, ма-
шин, автомобiлiв та механiзмiв в оренду граничною сукупною вартiстю  
10 млн.грн. що становить 31,27% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товаристваЗагальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй- 13 114 080 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах- 12604612, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення- 12603814, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 798;

вчинення значних правочинiв з отримання кредитiв, позик, поворотних 
та безповоротних фiнансових допомог у тому числi вiд нерезидентiв гра-
ничною сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 156,34% вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 
товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 13 114 080 , кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 12604612, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 
12603814, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення- 798;

вчинення значних правочинiв з придбання сировини, iнших необхiдних 
товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комунальних, а також 
будiвельно-монтажних робiт сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 
156,34% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 13 114 080 , 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах- 12604612, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення- 12603814, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення- 798;

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Cмiрнов Александр 
20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХУСТСЬКИй КАР’ЄР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента :ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ХУСТСЬКИй КАР'ЄР». Код за ЄДРПОУ 05467613. 
Місцезнаходження 90410, с.Рокосово. Хустський р-н, Закарпатська обл., 
Промзона 1. Міжміський код, телефон та факс 03142 5-21-21 03142 5-21-21. 
Електронна поштова адреса 05467613@mail.gov.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації 05467613.smida.gov.ua. Вид особливої інформації Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
19.04.2018р. Загальними зборами ПрАТ «Хустський кар'єр» прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:
погодити укладення Договору купiвлi-продажу майна на пiдставi 

аукцiону в рамках проведення малої приватизацiї з Фондом Держмайна 
України предметом якого є об’єкти державної власностi що перебували на 
балансi Товариства, загальна вартiсть майна становить 10 млн.грн., що 
становить 31,27% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi акцiонерного товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-  
13 114 080, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах- 12604612, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення- 12603125, кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення- 798;

погодити укладення Договору позики з STRABAG BRVZ GmbH (Австрiя) 
предметом якого є отримання позики на суму 500тис. ЕВРО на строк до 
01.06.2026р. з виплатою вiдсоткiв у розмiрi 0,01% рiчних;сумма позики ста-
ном на 19.04.2018р. вiдповiдно до курсу НБУ становить 16195,93 тис.грн., 
що становить50,64% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.;Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй- 13 114 080, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах- 12604612, кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «за» прийняття рiшення- 12603125, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення- 798;

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

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

2. Найменування посади: Генеральний директор Cмiрнов Алек-
сандр 20.04.2018

Річна інформація за 2017 рік 
ПРАТ «ГЕДЕОН РІХТЕР УА», 

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

Приватне акцiонерне товариство "Гедеон 
Рiхтер УА", 01977731, 08133, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, 
м.Вишневе, вул. В.Чорновола, буд.2а, 
тел./факс 0459855268

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

20.04.2018

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

http://01977731.smida.gov.ua

Голова Правління  Середа Н.Ф.

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПрАТ «ЕНЕРГОМОНТАЖНИй 
ПОЇЗД № 751», 01387811, 02660, 
м. Київ, пр-т Визволителiв, 13 (044) 461-96-62,

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

23.04.2018

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

www.EP751.com.ua
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»
Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14251734
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок 66 місто Чернігів, 14014
Міжміський код, телефон та факс: тел. (0462)69-81-17 , факс 

(0462)66-48-15
Електронна поштова адреса: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента
2. Текст повідомлення.

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано На-
глядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 
19.04.2018 року (Протокол № 1 від 19.04.2018 року) прийняли рішення припи-
нити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а 
саме: Голови Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Члена Наглядової Ради Климка Валерія Миколайовича, посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Члена Наглядової Ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 19.04.2018 року (Протокол 
№ 1 від 19.04.2018р.) та протокол Наглядової Ради № 1 від 19.04.2018р. при-
йняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Громова Антона Валерійовича, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова 
особа є представником акціонера ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (код 
ЄДРПОУ 24841543), частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. 
Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 
18.07.2011р. заступник генерального директора по рекламі ТОВ «Швейтех», з 
31.07.2014р. член Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 
09.09.2014р. Голова Наглядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Члена Наглядової ради Климка Сергія Миколайовича, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа є представником 
акціонера ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 24841543), частка ак-
ціонера в статутному капіталі товариства 99,8%. Особа призначена на посаду 
на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа з 2013р. директор ПП «Русичі», з 
02.04.2014р. заступник директора ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 
16.01.2015р. Голова правління ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Нагля-
дової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Посадова особа є представником акціонера ПАТ 
«ЧЕКСІЛ» (код ЄДРПОУ 04594723), частка акціонера в статутному капіталі то-
вариства 0,2%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обій-
мала особа: з 03.02.2004р. Президент – Голова Наглядової ради ПрАТ «КСК 
«ЧЕКСІЛ», 19.11.2014р. член Наглядової ради ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», 
з 19.04.2018р. член Наглядової ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядова Рада ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» (Протокол № 2 від 19.04.2018р.) 
прийняла рішення обрати Директором ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ»: Сурженко 
Галину Василівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
товариства. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які обій-
мала особа: з 2013р. директор ТОВ «Соколінвест», з 01.08.2014р. дирек-
тор ТОВ «Соколшвей», с 04.08.2014р. заступник директора по виробни-
цтву ТОВ «ЛШФ», з 08.2014 по 07.2017р. директор виробництва «ЛШФ» 
(Людиновська швейна фабрика). Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСIЛ» «Про переведення» № 97-кр вiд 19.04.2018р., 
призначити на посаду: Головним бухгалтером ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Федоро-
ву Наталію Іванівну посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа призначена на посаду безстроково. Посади, які обіймала особа: 
з з 17.09.2013р. провідний бухгалтер управління бухгалтерського обліку ПАТ 
«ЧЕЗАРА», з 17.01.2017р. бухгалтер ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 01.02.2018р. за-
ступник головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства. Директор Сурженко Г.В.

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

тю) емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВНЕШТРАНС»;2. Код за ЄДРПОУ 22959140

3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494-22-30, (044) 494-47-14
5. Електронна поштова адреса: vneshtranskyiv@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://22959140.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
20 квітня 2018 р. річними загальними зборами Приватного акціонерно-

го товариства «ВНЕШТРАНС» прийнято рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Колесніка Ігоря Петровича 
(СО 940334 виданий ТУМ Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
13.07.2002р.) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 33,333%. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 7000,00 грн. Обіймав дану посаду з 24.10.2011р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Окольничого 
Анатолія Миколайовича (СК 166524, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС 
України в Киівській обл., 23.04.1996р.) за рішенням загальних зборів. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Обіймав дану посаду 
з 24.10.2011р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Примака Костян-
тина Юрійовича (МЕ 965974, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 26.11.2009р.) за рішенням загальних зборів. Володіє 
часткою в статутному капіталі емiтента 33,333%. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 7000,00 грн. Обіймав дану посаду з 
24.10.2011р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Сенявського 
Олега Миколайовича (СН 308218, виданий Мінським РУГУ МВС України в 
м. Києві, 01.10.1996р.) за рішенням загальних зборів. Володіє часткою в 
статутному капіталі емiтента 33,333%. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 7000,00 грн. Обіймав дану посаду з 24.10.2011р.; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано Директора Колесніка Ігоря Петровича (СО 940334 виданий 
ТУМ Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 13.07.2002р.) за рі-
шенням загальних зборів. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 
33,333%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7000,00 грн. 
Особу обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років обі-
ймав наступні посади: Директор ПрАТ «ВНЕШТРАНС»; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Окольничого Анатолія Ми-
колайовича (СК 166524, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС України в 
Киівській обл., 23.04.1996р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядо-
вої ради є представником акціонера – Примака Костянтина Юрійовича. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком 
на 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: 
член Наглядової ради ПрАТ «ВНЕШТРАНС», непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Примака Костянтина 
Юрійовича (МЕ 965974, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 26.11.2009р.) за рішенням загальних зборів. Член 
Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою в статутному капіталі 
емiтента 33,333%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
7000,00 грн. Особу обрано строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 
п’яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПрАТ «ВНЕ-
ШТРАНС»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Сенявського Олега Мико-
лайовича (СН 308218, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, 
01.10.1996р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради є акці-
онером. Володіє часткою в статутному капіталі емiтента 33,333%. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7000,00 грн. Особу обрано 
строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні 
посади: член Наглядової ради ПрАТ «ВНЕШТРАНС»; непогашених суди-
мостей 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 згідно 
з законодавством.Директор Колеснік І.П. підпис, м. п. 20.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента. 
Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Київ сльелектро» 

2. Код за ЄДРПОУ 00132457
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Льва Толстого,55-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044-289-84-55 044-289-02-25
5. Електронна поштова адреса nnv@kievselelektro.kiev.ua
6. Адреса веб-сайту в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: KIEVSELELEKTRO.PAT.UA
7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових 

осіб емітента.
II. Текст повідомлення 

Згідно рішення річних Загальних зборів Приватного акціонерного това-
риства «Київсільелектро», які відбулися 19.04.2018 р. (протокол № 23 від 
19.04.2018 р.) припинено повноваження посадових осіб в зв’язку з закін-
ченням терміну, на який було обрано посадову особу:

Голови Наглядової ради  - Прокопенко Миколи Степановича. Посадова 
особа: займала посаду Голови Наглядової ради 1 рік (перебувала на по-
саді 20.04.2017 р. по 19.04.2018 р.); володіє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,69% (173058 шт. простих іменних акцій)

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Заступника голови Наглядової ради - Колубая Василя Яковича. Посадо-
ва особа: займала посаду заступника голови Наглядової ради 1 рік (пере-
бувала на посаді 20.04.2017 р. по 19.04.2018 р.); володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 2,35%; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає; не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

Члена Наглядової ради - Безкоровайного Олександра Івановича. По-
садова особа: займала посаду член Наглядової ради 1 рік (перебувала 
на посаді 20.04.2017 р. по 19.04.2018 р); володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,51%; непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
ві злочини немає; не надала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них.

Члена Наглядової ради - Міщенка Анатолія Миколайовича. Посадо-
ва особа: займала посаду член Наглядової ради 1 рік (перебувала на 
посаді 20.04.2017 р. по 19.04.2018 р.); володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 7,31%; непогашеної судимостi за корисливi та поса-
дові злочини немає; не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

Члена Наглядової ради - Андрійчука Федора Юрійовича. Посадова осо-
ба: займала посаду Члена Наглядової рад 1 рік (перебувала на посаді 
20.04.2017 р. по 19.04.2018 р.); володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 4,49%; непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини 
немає; не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Генерального директора - Іванчука Василя Івановича. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 18,21%. (4551559 акцій). Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 3 роки (перебувала на посаді з 16.04.2015 р. по 
19.04.2018 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних.

Рішенням річних (чергових) Загальних зборів ПрАТ «Київсільелектро» 
від 19.04.2018 р. (протокол № 23) прийнято рішення обрати (переобрати) 
посадовими особами Товариства:

Прокопенко Микола Степанович - член Наглядової ради (обрано на по-
саду Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради, протокол № 1 від 
19.04.2018 р р.) Є акціонером ПрАТ «Київсільелектро». Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,69%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 60570,3 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
173058 акцій. Непогашені (незаняті) судимості – відсутні; заборони обійма-
ти певні посади та/або займатися певною діяльністю – відсутні; не є афілі-
йованою особою ПрАТ «Київсільелектро»; акціонери Товариства, що є афі-
лійованими особами кандидата - відсутні; не є представником акціонера 
(акціонерів), не є незалежним директором. Строк, на який обрано особу: 
1рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіо-
нер; 16.04.2015 р. – 20.04.2017 р . - Голова Наглядової ради ПАТ «Київсі-
льелектро»; 20.04.2017 р. -19.04.2018 р. - Голова Наглядової ради 
ПрАТ «Київсільелектро».

Колубая Василя Яковича – член Наглядової ради (обрано заступни-
ком голови Наглядової ради протокол № 1 від 19.04.2018 р. ). Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 2,35%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 206023,3 грн. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 588638 акцій. Непогашені (незаняті) судимості – відсутні; 
заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю – 

відсутні; не є афілійованою особою ПрАТ «Київсільелектро»; акціонери 
Товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні; не є 
представником акціонера (акціонерів), не є незалежним директо-
ром. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: пенсіонер; 29.03.2012 р. – 16.04.2015 р. 
Голова Наглядової ради ПАТ «Київсільелектро», 16.04.2015-20.04.2017 р. 
заступник голови Наглядової ради ПАТ «Київсільелектро»; з 20.04.2017 р. - 
19.04.2018 р. заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «Київсільелек-
тро».Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних  
даних.

Безкоровайного Олександра Івановича – член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,51%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 44942,1 грн. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 128406 акцій. Непогашені (незаняті) судимості – від-
сутні; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяль-
ністю – відсутні; не є афілійованою особою ПрАТ «Київсільелектро»; 
акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсут-
ні; не є представником акціонера (акціонерів), не є незалежним директо-
ром. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: до 14.07.2014 р. працював начальником 
відділу головного механіка в ПАТ «Київсільелектро»; пенсіонер; 
16.04.2015-20.04.2017. – член Наглядової ради ПАТ «Київсільелектро»; 
20.04.2017 р. - 19.04.2018 р. -член Наглядової ради ПрАТ «Київсільелек-
тро». Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних да-
них.

Андрійчука Федора Юрійовича – член Наглядової ради. Володіє част-
кою в статутному капіталі емiтента 4,49%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 392879,9 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі:1122514 акцій. Непогашені (незаняті) судимості – відсутні; заборони 
обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю – відсутні; не є 
афілійованою особою ПрАТ «Київсільелектро»; акціонери Товариства, що 
є афілійованими особами кандидата - відсутні; не є представником акціо-
нера (акціонерів), не є незалежним директором. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
НАК «Нафтогаз України»: 06.2012р.-04.2014 р. - заступник начальника 
управління – начальник відділу Департаменту економічного планування та 
бюджетних розрахунків; 04.2014 р. - 07.2014 р. – заступник директора 
департаменту-начальник управління Департаменту кредитно-
розрахункових операцій; 07.2014 р. -09.2014 р. - заступник директора Де-
партаменту кредитно-розрахункових операцій; 09.2014 р. - 07.2016 р. - за-
ступник директора департаменту-начальник управління ( Казначейський 
департамент); 07.2016 р . – т.ч. заступник начальника Казначейського де-
партаменту. 29.03.2012 р. – 20.04.2017 р. член Наглядової ради ПАТ «Київ-
сільелектро», з 20.04.2017 р. по 19.04.2018 р. - член голови Наглядової 
ради ПрАТ «Київсільелектро».

Будянську Лесю Анатоліївну – член Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,828464%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 72490,6грн.Непогашені (незаняті) судимості – відсутні; заборони 
обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю – відсутні; не є 
афілійованою особою ПрАТ «Київсільелектро»; акціонери Товариства, що 
є афілійованими особами кандидата - відсутні; не є представником акціо-
нера (акціонерів), не є незалежним директором. Строк, на який обрано 
особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
: з 03.2013 по 29.08.2014 Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. №2 - вчитель економіки; з 
01.2017 р. по 10.03.2017 р. - Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. №2 – вчитель географії. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 207116 акцій. Посадо-
ва особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Іванчука Василя Івановича – Генеральним директором. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 18,206236%.Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 1593045,65грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: 29.03.2012 р.-16.04.2015 р. - Генеральний директор 
ПАТ «Київсільелектро»; 16.04.2015 р. -19.04.2018 р. - Генеральний дирек-
тор ПАТ (з 20.04.2017 р. - ПрАТ) «Київсільелектро». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 4551559 акцій. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних

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

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

2.
Генеральний директор Іванчук Василь Іванович

(ініціали та прізвище 
керівника) 

19.04.2018 р.
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24841543
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 14014, 

Україна
Міжміський код, телефон та факс: (0462) 675-387, факс (0462) 976-002
Електронна поштова адреса: vitaly@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: managing.com.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2. Текст повідомлення.

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано На-
глядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ 
КОМПАНІ» 19.04.2018 року (Протокол № 1 від 19.04.2018 року) прийняли 
рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у по-
вному складі, а саме: Голови Наглядової Ради Громова Антона Валерійови-
ча, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 4%. Особа 
перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Киселиці Івана Михайло-
вича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 6%. Осо-
ба перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Климка Валерія Мико-
лайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 26%. 
Особа перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Попова Віктора 
Петровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надава-
ла. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 10%. 
Особа перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Попова Дмитра 
Вікторовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 
10%. Особа перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Сурженко 
Галини Василівни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства 9,5%. Особа перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Ша-
рова Юрія Ігоровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства. Особа перебувала на посаді з 26.12.2014р., непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ» 19.04.2018 
року (Протокол № 1 від 19.04.2018р.) та протокол Наглядової Ради № 1 
від 19.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Гро-
мова Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надавала. Посадова особа є акціонером, володіє часткою в 
статутному капіталі товариства 4 %. Особа призначена на посаду на  
3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 18.07.2011р. заступник гене-
рального директора по рекламі ТОВ «Швейтех», з 31.07.2014р. член На-
глядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 09.09.2014р. Голова На-
глядової Ради ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», 19.04.2018р. Голова 
Наглядової ради ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» та Голова Наглядової ради 
ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Климка 
Валерія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Посадова особа є акціонером, володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства 26 %. Особа призначена на посаду на 3 (три) 
роки. Посади, які обіймала особа з 2004р. Генеральний директор  
ТОВ «РВ-ЭСТЕЙТ», з 31.07.2014р. член Наглядової Ради «МЕНЕДЖIНГ 
КОМПАНI». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Члена Наглядової ради Попова Віктора Петрови-
ча, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства 10 %. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які 
обіймала особа: з 03.02.2004р. Президент - Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «КСК«ЧЕКСІЛ», з 19.11.2014 року член Наглядової Ради 
ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 19.04.2018р. член Наглядової ради 
ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради Попова 
Дмитра Вікторовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Посадова особа є акціонером, володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства 10 %. Особа призначена на посаду на 3 (три) 
роки. Посади, які обіймала особа: з 21.06.2011р. віце-президент 
ПрАТ «КСК«ЧЕКСІЛ», робота за сумісництвом директор ТОВ СП «ЧЕКСІЛ-
АРІАДНА», з 19.04.2018р. член Наглядової ради ПрАТ «ЧЕКСІЛ-
АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради Сурженко Галину Васи-
лівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 
Посадова особа є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі то-
вариства 9,5%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які 
обіймала особа: з 2013р. директор ТОВ «Соколінвест», з 01.08.2014р. ди-
ректор ТОВ «Соколшвей», с 04.08.2014р. заступник директора по вироб-
ництву ТОВ «ЛШФ», з 08.2014 по 07.2017р. директор виробництва «ЛШФ» 
(Людиновська швейна фабрика). Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но законодавства. Директор Классен В.Ф.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638 ; 3. Місцезнаходження 73000, мiст Херсон, 
Пестеля, 5 ;4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19 22-61-73

5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ksoe.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
(далi - Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26) попередньо надано зго-
ду на вчинення значних правочинiв, а саме: укладання договорiв (вчинення 
правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед 
ПАТ «СБЕРБАНК». Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до  
2 500 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 150,91 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
177 796 635 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних 
зборах – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
(далi - Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26 ) попередньо надано 

згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчи-
нення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед 
Товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 
тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 181,09 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -  
177 796 635 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загаль-
них зборах – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення – 169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЕК»ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
(далi - Товариство) вiд 19.04.2018р. (Протокол № 26 ) попередньо надано 
згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: укладання договорiв (вчинен-
ня правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед 
особою. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
1 656 598 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
181,09 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 796 635 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах – 169 080 818 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення –  
169 080 818 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.2.Найменування посади: Голова 
правлiння Сафронов Iгор Миколайович (підпис) М.П. (ініціали та прізвище 
керівника) 20.04.2018
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»
Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14252165 
Місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Чернігів, 

14014
Міжміський код, телефон та факс: (0462) 66-89-81, факс (0462) 66-89-81
Електронна поштова адресаа: avsglbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: avto.cheksil.cn.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2. Текст повідомлення.

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень, на який було обрано 
Наглядову раду Товариства, Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕКСІЛ-
АВТОСЕРВІС» 19.04.2018р. (Протокол № 1 від 19.04.2018р.) прийняли 
рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у 
повному складі, а саме: Голови Наглядової Ради Климка Валерія Мико-
лайовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової Ради Громо-
ва Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Нагля-
дової Ради Киселиці Івана Михайловича, посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Члена Наглядової ради Попова Віктора Петровича, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на 
посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Члена Наглядової ради Попова Дмитра Вікторовича, по-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадо-
ва особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа 
перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Сурженко Галини 
Василівни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
давала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі това-
риства. Особа перебувала на посаді з 19.11.2014р., непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» 19.04.2018р. 
(Протокол № 1 від 19.04.2018р.) та протокол Наглядової Ради № 1 від 
19.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Наглядової Ради Громова 
Антона Валерійовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КСК 
«ЧЕКСІЛ» (код ЄДРПОУ 14251734), частка акціонера в статутному капі-
талі товариства 81,96%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. 
Посади, які обіймала особа: з 18.07.2011р. заступник генерального ди-
ректора по рекламі ТОВ «Швейтех», з 31.07.2014р. член Наглядової Ради 
ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ», з 09.09.2014р. Голова Наглядової Ради 
ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Попова 
Дмитра Вікторовича, посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Посадова особа є представником акціонера ТОВ 
«ЧЕКСІЛ-НЕТКАННІ МАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 35884382), частка акці-
онера в статутному капіталі товариства 18,03%. Особа призначена на 
посаду на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа: з 21.06.2011р. віце-
президент ПрАТ «КСК«ЧЕКСІЛ», робота за сумісництвом директор ТОВ 
СП «ЧЕКСІЛ-АРІАДНА», з 19.04.2018р. член Наглядової ради ПрАТ «МЕ-
НЕДЖІНГ КОМПАНІ». Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Члена Наглядової ради Шарова Юрія 
Ігоровича, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вала. Посадова особа є представником акціонера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 
(код ЄДРПОУ 14251734), частка акціонера в статутному капіталі товари-
ства 81,96%. Особа призначена на посаду на 3 (три) роки. Посади, які 
обіймала особа: з 28.05.2013р. економiст вiддiлу монiторингу та супрово-
дження кредитiв управлiння кредитних рахункiв Головного операцiйного 
управлiння ПАБ»ФIНАНС БАНК», з 01.10.2014р. директор ТОВ»IТАЛТЕКС 
МЕРIНО». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

У зв’язку з припиненням трудових відносин з товариством, діючих 
членів Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕКСІЛ-
АВТОСЕРВІС» 19.04.2018р. (Протокол № 1 від 19.04.2018р.) прийняли 
рішення достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії 
Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Волкової 
Світлани Анатоліївни, посадова особа згоди на розкриття паспортних да-
них не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі товариства. Особа перебувала на посаді з 21.04.2016р., непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної 
комісії Бурлової Наталії Василівни, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
21.04.2016р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Члена Ревізійної комісії Рощинської Ірини Іванівни, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на 
посаді з 21.04.2016р., непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» 19.04.2018р. 
(Протокол № 1 від 19.04.2018р.) та протокол Ревізійної комісії № 1 від 
19.04.2018р. прийняли рішення обрати: Голову Ревізійної комісії Чіч-
кань Марину Сергіївну, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Строк, на який обрано посадову особу на 3 (три) 
роки. Посади, які обіймала особа з 06.08.2013 року менеджер із збуту 
КФТОВ «Золотий екватор», з 02.06.2015р. менеджер з постачання відді-
лу закупок ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 15.12.2015р. провідний економіст 
(аудитор) ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Ро-
щинського Олександра Вікторовича, посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Строк, на який обрано посадову особу 
на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа з 20.05.2013р. начальник 
відділу закупок ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 12.02.2016р. директор 
ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 17.08.2016р. заступник директора ПрАТ «КСК 
«ЧЕКСІЛ», з 02.10.2017р. заступник директора із забезпечення 
ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Члена Ревізійної комісії Федорову 
Наталію Іванівну, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі 
товариства. Строк, на який обрано посадову особу на 3 (три) роки. По-
сади, які обіймала особа: з 17.09.2013р. провідний бухгалтер управлін-
ня бухгалтерського обліку ПАТ «ЧЕЗАРА», з 17.01.2017р. бухгалтер 
ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ», з 01.02.2018р. заступник головного бухгалтера 
ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ». Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

У зв’язку з переобранням органів Товариства, Наглядова рада Това-
риства (Протокол №2 від 19.04.2018р.) прийняла рішення припинити по-
вноваження: Члена Правління Денисенко Ганни Миколаївни, посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова осо-
ба не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебу-
вала на посаді з 12.05.2015р., непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Члена Правління Червоної Наталії Андріївни, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. По-
садова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Осо-
ба перебувала на посаді з 12.05.2015р., непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Наглядова рада Товариства (Протокол №2 від 19.04.2018р.) прийняла 
рішення обрати: Члена Правління Денисенко Ганну Миколаївну, посадо-
ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк, на 
який обрано посадову особу на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа 
з 01.11.2011 року - головний бухгалтер ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС». 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Члена Правління Червону Наталію Андріївну, посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк, на який обрано 
посадову особу на 3 (три) роки. Посади, які обіймала особа з 01.03.2010 
року рієлтер ЗАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», 01.07.2011 року рієлтер 
ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС», з 12.06.2015р. бухгалтер ПрАТ ЧЕКСІЛ-
АВТОСЕРВІС». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

3. Підпис. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства. Голова Правління Климко С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС»
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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 «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00132457
3. Місцезнаходження: 01032 Київ Льва Толстого, 55-а
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-84-55 044-289-02-25
5. Електронна поштова адреса: nnv@kievselelektro.kiev.ua
6. Адреса веб-сайту в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: KIEVSELELEKTRO.PAT.UA
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів
II. Текст повідомлення 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 19.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні збори ПрАТ «Київсільелектро». Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:

1). Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за 
рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 році 
чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної гос-
подарської діяльності: Гранична сукупність вартості правочинів - договорів під-
ряду/субпідряду - 400000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 54704,00 тис. грн.; Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 731,20796%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 21673848 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 .
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 

рішення: 0 .
2). Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприєм-

ством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення 
в 2019 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в 
ході поточної господарської діяльності: Гранична сукупність вартості 
правочинів - договорів щодо отримання банківських гарантій -  
40000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 54707,00 тис. грн.; Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 73,1208%. Загальна 
кількість голосуючих акцій: 21673848 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 14208700 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
14208700;

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

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 
рішення: 0 .

3). Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством 
за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 
році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході по-
точної господарської діяльності: Гранична сукупність вартості правочинів - 
догори щодо отримання кредиту під заставу або поворотньої фінансової 
допомоги - 20000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 54704,00 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 36,5604 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 21673848 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 .
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 

рішення: 0 .
4). Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством 

за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 
році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході по-
точної господарської діяльності: Гранична сукупність вартості правочинів - 
договорів поставки матеріальних ресурсів - 20000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 54704,00 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 36,5604%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 21673848 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 .
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 

рішення: 0 .
5). Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством 

за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2019 
році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо від-
чуження земельних ділянок та об’єктів нерухомості, якщо їх ринкова вар-
тість перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
65198,00тис. грн;

Загальна кількість голосуючих акцій: 21673848 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

14208700 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 .
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «утримались» прийняття 

рішення: 0 .
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Іванчук Василь Іванович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2018 р.

(дата) 

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ», 35391700, Україна 01032 м.Київ буль-
вар Тараса Шевченка,33, поверх 13, (044) 569-67-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня 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 
«Мукачiвський завод будiвельної керамiки», 00293580, Закарпатська, дн, 
89600, Мукачево, вул.Берегiвська-об’їзна, 30, (03131) 2-30-56. 2. Дата роз-
криття 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: budkeramika.emitents.net.ua

Директор  Кошеля М.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУКАЧIВСЬКИй ЗАВОД БУДIВЕЛЬНОЇ КЕРАМIКИ»
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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 
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039599
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-40-38 (0462) 669-623
5. Електронна поштова адреса: vodproekt@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо іпо-
теки на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 2109 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 1659.55%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 550105 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо по-
руки майном Товариства на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
2109 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
1659.55%. Загальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо за-
стави майна на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2109 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1659.55%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпроект» 
від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо отримання креди-
ту на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. Залучення коштів вчиняти шля-
хом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, 
кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших догово-
рів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань 
третіх осіб. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 2109 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
1659.55%. Загальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо при-
дбання основних засобів на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
2109 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
1659.55%. Загальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо про-
дажу основних засобів на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2109 тис.
грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1659.55%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: щодо отри-
мання позик на граничну сукупну вартість 35000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2109 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1659.55%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 553058 штук, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах - 550105 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 550105 штук, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.04.2019, а саме: надання 
гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну 
вартість 35000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 2109 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 1659.55%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
553058 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 550105 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» - 550105 штук, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» - 0 штук.

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

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

2. Директор Даниленко Сергій Іванович (підпис) М.П. 20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИй ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Страхові гарантії України»; 2. Код за ЄДРПОУ 33832772; 3. Місцезнахо-
дження 03115, м. Київ, вул. Львівська, буд. 22; 4. Міжміський код, телефон 
та факс 044 5370387, 044 5370386; 5. Електронна поштова адреса sgu@
sgu.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації http://www.sgu.com.ua; 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація: Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Страховi гарантiї України» що вiдбулися 19 квiтня 2018р. при-
йнято рiшення надати попередню згоду Голові правління Товариства на 
вчинення значних правочинів протягом 2018 року на наступних умовах: 
гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не може перевищувати 
50000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинiв: правочини щодо на-

дання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або iншим 
майном Товариства. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi 55324,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 90. За-
гальна кількість акціонерів ПрАТ «СГУ» становить шість осіб, які в сукупності 
володіють 10000 (десятьма тисячами) простих іменних акцій, що складає 100 % 
від загальної кількості голосів. Присутні акціонери в кількості шістьох осіб у су-
купності володіють 10000 (десятьма тисячами) простими іменними акціями, що 
складає 100% голосів акціонерів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 10000 (десять тисяч), «проти» - немає.

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

Голова правління  В.В. Яцько.  19 квітня 2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039599
3. Місцезнаходження: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 4-40-38 (0462) 669-623
5. Електронна поштова адреса: vodproekt@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 в зв’язку з достроковим припиненням повноважень 
усього складу Наглядової ради емітента припинено повноваження Голови 
Наглядової ради Тарасовця Юрія Миколайовича. Він перебував на посаді 
з 05.04.2016, володіє 53.9643% акцій емітента, не має непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних 
даних особою не надано.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 в зв’язку з достроковим припиненням повноважень 
усього складу Наглядової ради емітента припинено повноваження члена 
Наглядової ради Глека Вадима Петровича. Він перебував на посаді з 
05.04.2016, не володіє акціями емітента, не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 в зв’язку з достроковим припиненням повноважень 
усього складу Наглядової ради емітента припинено повноваження члена 
Наглядової ради Щупака Олександра Володимировича. Він перебував на 
посаді з 05.04.2016, не володіє акціями емітента, не має непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини. Згоди на розкриття паспортних 

даних особою не надано.
За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-

ект» від 18.04.2018 на вакантну посаду члена Наглядової ради обрано 
Тарасовця Юрія Миколайовича. Він обраний безстроково, як акціонер, не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, володіє 
53.9643% акцій емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: комерцій-
ний директор ТОВ «Чернігівміськбуд». За рішенням Наглядової ради 
ПрАТ «Чернігівводпроект» від 18.04.2018 на посаду Голови Наглядової 
ради обрано Тарасовця Юрія Миколайовича.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 на вакантну посаду члена Наглядової ради обрано 
Щупака Олександра Володимировича. Він обраний безстроково, як пред-
ставник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича, не має непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями емітента. 
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обій-
мала особа протягом останніх 5 років: Полікомбанк, економіст відділу 
управління цінних паперів і інвестицій, з вересня 2017 економіст відділу 
зовнішньоекономічної діяльності.

За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернігівводпро-
ект» від 18.04.2018 на вакантну посаду члена Наглядової ради обрано 
Афанасьєва Сергія Івановича. Він обраний безстроково, як представник 
акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича, не має непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями емітента. Згоди на 
розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх 5 років: 2013: Банк «Демарк», начальник сектору 
реєстраторської діяльності управління цінних паперів; 2014 - лютий 2015: 
Банк «Демарк», економіст 1 категорії сектору операцій з цінними папера-
ми управління цінних паперів, з липня 2015: Полікомбанк, економіст 1 ка-
тегорії управління цінних паперів і інвестицій.

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

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

2. Директор Даниленко Сергій Іванович (підпис) М.П. 20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІГІВСЬКИй ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИй ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : Приватне 
акцiонерне обласне товариство по туризму та екскурсіях «Хмель-
ницьктурист» 2.Код за ЄДРПОУ : 02651606

3.Місцезнаходження : 29000, м.Хмельницький, вул. Прибузька, 6
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-24-95, 70-24-95
5.Електронна поштова адреса: khmelnitsk@ukrproftur.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kmtourist.in.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення: 

Припинено повноваження - Голова ревізійної комісії - Крук Тетяна 
Пилипівна (НВ, 255585, 20.05.2013, Хмельницьким МУ УМВС України в 
Хмельницькій областi). Акціями товариства не володіє. Припинено по-
вноваження на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 
18.04.2018р. (рішення № Р-23-10, що оформлене протоколом №23 від 
18.04.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Обіймала 
посаду протягом 3-х років. Непогашеної (незнятої) судимості немає. 
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 
відсутня.

Припинено повноваження - Член ревізійної комісії - Шевчук Тетяна 
Олексіївна. Відмовилась від надання паспортних даних. Акціями товари-
ства не володіє. Припинено повноваження на підставі рішення Загальних 
зборів акціонерів від 18.04.2018р. (рішення № Р-23-10, що оформлене про-
токолом №23 від 18.04.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну повнова-
жень. Обіймала посаду протягом 3-х років. Непогашеної (незнятої) суди-
мості немає. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною 
діяльністю відсутня.

Припинено повноваження - Член ревізійної комісії - Світлик Емілія Ві-
кторівна. Відмовилась від надання паспортних даних. Акціями товариства 
не володіє. Припинено повноваження на підставі рішення Загальних зборів 
акціонерів від 18.04.2018р. (рішення № Р-23-10, що оформлене протоко-
лом №23 від 18.04.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. 
Обіймала посаду протягом 3-х років. Непогашеної (незнятої) судимості не-

має. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 
відсутня.

Обрано - Член Ревізійної комісії - Крук Тетяна Пилипівна (НВ, 255585, 
20.05.2003, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області) 
Акціями товариства не володіє. Обрано до складу Ревізійної комісії на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. (рішення 
№ Р-23-11, що оформлене протоколом №23 від 18.04.2018р.) терміном на 
3 роки. Акціями Товариства не володіє. Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п’яти років- головний бухгалтер обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України. Непогашеної (незнятої) 
судимості немає. Заборона обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю відсутня.

Обрано - Член Ревізійної комісії - Губіцька Надія Павлівна (НВ, 721984, 
20.02.2015, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області) 
Акціями товариства не володіє. Обрано до складу Ревізійної комісії на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. (рішення 
№ Р-23-11, що оформлене протоколом №23 від 18.04.2018р.) терміном на 
3 роки. Акціями Товариства не володіє. Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п’яти років- головний бухгалтер обласної організації 
профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 
промисловості та побутового обслуговування населення України. 
Непогашеної (незнятої) судимості немає. Заборона обіймати певні посади 
та/або займатись певною діяльністю відсутня.

Обрано - Член Ревізійної комісії - Ручко Емілія Стахівна (НА, 596659, 
07.11.1998, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області) 
Акціями товариства не володіє. Обрано до складу Ревізійної комісії на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.2018р. (рішення 
№ Р-23-11, що оформлене протоколом №23 від 18.04.2018р.) терміном на 
3 роки. Акціями Товариства не володіє. Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п’яти років- Хмельницький обком профспілки працівників 
лісового господарства. Непогашеної (незнятої) судимості немає. Заборона 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. В.О. голови правлiння Павлюк Віктор Дмитрович 18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. Сім'ї Ідзиковських, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення 

19.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про 
зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол за-
гальних зборів акціонерів №1/2018 від 19.04.2018 р. Обґрунтування змін: 
припинення повноважень у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень 
та необхідністю обрання посадових особи емітента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб: 
Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович. .Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%. Розмір пакета акцій емі-
тента, який належить цій особі (грн:): 26,4 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 10.04.2014 р.

Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович. .Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 4,663%. Розмір пакета акцій емітента, 
який належить цій особі (грн:): 156,9 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 10.04.2014 р.

Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович. 
.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,223%. Розмір пакета 
акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 7,5 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 10.04.2014 р.

Обрано наступних посадових осіб: 
Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%. Розмір пакета акцій емі-
тента, який належить цій особі (грн:): 26,4 грн.

. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ПрАТ «Київпромзв'язокбуд», зам. Генерального директора, член Наглядо-
вої ради, Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 88 простих іменних акцій. Загальними зборами акціонерів 
Михайленка В.В. обрано до складу Наглядової ради. В цей же день за рі-
шенням Наглядової ради його обрано Головою Наглядової ради. Голова 
Наглядової ради Михайленко В.В. є акціонером товариства.

Чден Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 4,663%. Розмір пакета акцій емітента, 
який належить цій особі (грн:): 156,9 грн.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ПрАТ «Київпромзв'язокбуд», начальник дільниці механізації, член Наглядової 
ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 523 простих іменних 
акцій. Член Наглядової ради Хомазюк Б. Д. є акціонером товариства.

Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,223%. Розмір пакета ак-
цій емітента, який належить цій особі (грн:): 7,5 грн.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
ПрАТ «Київпромэв'язокбуд», слюсар, член Наглядової ради. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 25 простих іменних акцій. Член 
Наглядової ради Опольський В. Б. є акціонером товариства.

Призначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк, на який обрано осіб: на 3 роки. 

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 Л. О. Погиба

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 19.04.2018
(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО
"ВАЖ ПРОМ АВТОМАТИКА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

21266653

3. Місцезнаходження емітента 61072 Харкiвська обл., мiсто Харкiв 
проспект Ленiна, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vajpomavtomatika@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації 

http://tpa-ua.com/razdel-akcionera

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

Черговими рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» якi вiдбулися 
17.04.2018 року (Протокол б/н вiд 17.04.2018 року) було прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - до-
говори на виконання робiт, передача майна в оренду, застава майна, 
отримання кредиту, отримання гарантiй (в тому числi банкiвських).

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 9237,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 9237,00 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках %) - 100,00 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 574 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 498 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «про-
ти» прийняття рiшення: «за» - 498 шт., «проти» - 0 шт.

Директор ____________ Кубишкiн Микола Олександрович

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ВАЖ ПРОМАВТОМАТИКА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

21266653

3. Місцезнаходження емітента 61072 Харкiвська обл., мiсто Харкiв 
проспект Ленiна, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vajpomavtomatika@ft.net.ua

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

http://tpa-ua.com/razdel-akcionera

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

Посадова особа Директор Кубишкiн Микола Олександрович (паспорт: 
серiя МН номер 288097 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.02.2002) припинено повноваження 17.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
17.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 66,7247 % (383 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 20.04.2017 року. 

Посадова особа Директор Кубишкiн Микола Олександрович (паспорт: 
серiя МН номер 288097 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 28.02.2002) обрано на посаду 17.04.2018р. рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 17.04.2018р.), термiном на  
4 роки з 18.04.2018. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
66,7247 % (383 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор 
ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА».

Директор ____________ Кубишкiн Микола Олександрович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Зборівгаз». 
2. Код за ЄДРПОУ: 21138352 3. Місцезнаходження: 47201, м. Зборів, 
вул. Набережна,2 4. Міжміський код, телефон та факс 0354022645 21235 
5. Електронна поштова адреса zboriv@tgaz.te.ua 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://zborivgaz.tgaz.te.ua 7. Вид особливої інформації Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення: Загальни-
ми зборами акціонерів 18.04.2018(протокол№1) прийнято рішення припи-
нити повноваження в зв’язку із закінченням строку повноважень:- го-
лови Наглядової ради –Кібук Людмили Дмитрівни, (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакету акцій 0%. Термін 
перебування на посаді 1 рік; -члена Наглядової ради Резніченко Наталію 
Анатоліївну – представника акціонера НАК «Нафтогаз України» (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакету акцій 
0%. Термін перебування на посаді 1 рік.- члена Наглядової ради Штогрин 
Галини Михайлівни представник акціонера (посадова особа не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. Термін перебуван-
ня на посаді 1 рік.-члена Наглядової ради Дужого Богдана Михайловича 
представник акціонера (посадова особа не дала згоди на. розкриття пас-
портних даних ). Розмір пакету акцій 0%. Термін перебування на посаді 
1 рік. - члена Наглядової ради Гірника Ігора Євгеновича представника акці-
онера (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Роз-
мір пакету акцій 0%. Термін перебування на посаді 1 рік.Загальними збора-
ми акціонерів 18.04.2018(протокол№1) прийнято рішення припинити 
повноваження в зв’язку із рішенням загальних зборів:- голови Правлін-
ня – Кузьменко Валерiй Володимирович (.посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. Термін перебування 
на посаді 2 роки.- члена правління Бабяк Леся Петрiвна (.посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. Тер-
мін перебування на посаді 2 роки.- члена правлівння Рибка Ігор Ярославо-
вич (.посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір 
пакету акцій 0%. Термін перебування на посаді 2 роки.- члена правління 
Пальчак Іван Іванович (.посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) Розмір пакету акцій 0%. Термін перебування на посаді  
2 роки.- члена правління Блищак Галина Володимирівна (.посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. Тер-
мін перебування на посаді 2 роки.- голови Ревізійної комісії – Дудюк Лідія 
Василівна (.посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0%. Термін перебування на посаді 2 роки.- члена Реві-
зійної комісії - Мех Ольги Богданівни (.посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. Термін перебування 
на посаді 2 роки.Загальними зборами акціонерів 18.04.2018(протокол №1), 
прийнято рішення обрати на посаду:- голови Наглядової ради представ-
ника акціонера ПАТ «Тернопільгаз» Кравця Ігора Дмитровича (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакету акцій 
0%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років:ТОВ 
«Коменерго Тернопіль»-директор. Термін призначення 3 роки.- члена На-
глядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича – представника акціонера НАК 
«Нафтогаз України» (посадова особа не дала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Розмір пакету акцій 0%. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років:: головний фахiвець, заступник начальника 
відділу Управління корпоративних прав ПАТ НАК «Нафтогаз України». Тер-
мін призначення 3 роки.- члена Наглядової ради Пальчака Івана Івановича 
представника акціонера ПАТ «Тернопільгаз» (посадова особа не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Розмір пакету акцій 0%.. Інші посади, 

які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: майстра в Зборів-
ській дільниці Козівського УЕГГ ПАТ«Тернопільгаз» . Термін призначення 
3  роки.- члена Наглядової ради Дужого Богдана Михайловича – представ-
ника акціонера ПАТ «Тернопільгаз» (посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних). Розмір пакету акцій 0%.. Інші посади, які обій-
мала посадова особа протягом останніх 5 років: майстер в Зборівській 
дільниці Козівського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» . Термін призначення 
3  роки.- члена Наглядової ради Гірника Ігора Євгеновича – представника 
акціонера ПАТ «Тернопільгаз» (.посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%.. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх 5 років:диспетчер САВР Зборівської 
дільниці Козівського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз». Термін призначення 3 роки.- 
голови Правління – Кузьменко Валерiя Володимировича (.посадова особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. . 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: на-
чальника Зборівської дільниці Козівського УЕГГ та голови Правління 
ПАТ  «Зборівгаз». Термін призначення 5 років.-члена правління Бабяк Лесю 
Петрiвну (.посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0%. . Інші посади, які обіймала посадова особа протя-
гом останніх 5 років:старшого бухгалтера Зборівської дільниці Козівського 
УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» та головного бухгалтера ПАТ «Зборівгаз»- по су-
місництву. Термін призначення 5 років.- члена правління Соловій Надія.
Василівна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 
Розмір пакету акцій 0%. . Інші посади, які обіймала посадова особа протя-
гом останніх 5 років:фахівця Зборівської дільниці Козівського УЕГГ 
ПАТ  «Тернопільгаз» ,оператора ЕОМ Зборівської дільниці Козівського 
УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» та економіста ПАТ «Зборівгаз»- по сумісництву. 
Термін призначення 5 років.- члена правління Громик Світлана Михайлівна 
(.посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір па-
кету акцій 0%. . Інші посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх 5 років:бухгалтера Зборівської дільниці Козівського УЕГГ ПАТ «Терно-
пільгаз» ,оператора ЕОМ Зборівської дільниці Козівського УЕГГ 
ПАТ  «Тернопільгаз» та бухгалтера ПАТ «Зборівгаз»- по сумісництву. Тер-
мін призначення 5 років.- члена правління Піня Зіновія Михайловича (.по-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету 
акцій 0%. . Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
5  років:монтера із захисту підземних газопроводів від корозії Зборівської 
дільниці Козівського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» , та комірника ПАТ «Зборів-
газ»- по сумісництву. Термін призначення 5 років.- голови Ревізійної комі-
сії – Дудюк Лідія Василівна (.посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. . Інші посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх 5 років:: інженер з розрахунків та режимів 
Зборівської дільниці Козівського УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз» . Термін призна-
чення 5 років.-члена Ревізійної комісії Білокудрі Людмили Олександрівни 
(посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір па-
кету акцій 0%. . Інші посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх 5 років: керівник групи методології та планування аудиту служби вну-
рішнього аудиту ПАТ НАК «Нафтогаз України» Термін призначення  
5 років.- члена Ревізійної комісії - Мех Ольга Богданівна (посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0%. . Інші 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: майстра 
АДС в Зборівській дільниці Козівського УЕГГ ПАТ«Тернопільгаз» . Термін 
призначення 5 років.Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини посадові особи немають.III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління 
ПАТ  “Зборівгазгаз” В.В.Кузьменко

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗБОРІВГАЗ»

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 «МIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 34299140
3. Місцезнаходження 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги, 65
4. Міжміський код, телефон та факс 0442233392 ,0444225199
5. Електронна поштова адреса skyrtach@ibch.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://credithistory.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Мiжнародне бюро кредитних 

iсторiй» повiдомляє, що у зв’язку з закiнченням 30 травня 2018 року 
строку повноважень Голови правлiння Товариства, рiшенням Наглядо-
вої ради АТ «МБКI» вiд 20.04.2018р (протокол №75) продовжено повно-
важення Голови правлiння АТ «МБКI» (обрано) Йоханнессона Йона 
Гойтi, строком на 3 (три) роки на термiн до 30 травня 2021 року включно. 
Йоханнессон Йон Гойтi не є акцiонером Товариства, акцiями Товариства 
не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини; паспорт громадянина Iсландiї № А3078029, виданий Органом 
реєстрацiї громадян 04.09.2014р. Посадова особа до продовження 
строку повноважень перебувала на посадi Голови правлiння АТ «МБКI» 
з 15.06.2011р. 

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

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

2. Найменування посади: Голова правлiння Йоханнессон 
(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2018 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIй»
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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 «ЮГ-АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 32577534
3. Місцезнаходження 87042, Донецька область, 

Нiкольський район, селище Зоря, 
вул. Афiнська , буд. 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (0624) 62 55 68 (0624) 62 55 43 
5. Електронна поштова адреса jug-agro@linknet.org.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://jug-agro.prat.ua 

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-АГРО» 

протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення та схвалення укладених мiж Приватним акцiонерним това-
риством «ЮГ-АГРО» та Приватним акцiонерним товариством «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 25099117, мiсцезнаходження: 84573, Доне-
цька область, Бахмутський район, селище Новолуганське) Договiр купiвлi-
продажу сiльськогосподарської продукцiї (пшениця) № 0350 вiд 03.07.2017 
року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень  
00 копiйок), термiном дiї до 31.12.2017 року. Ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом правочину Товариства складає 30 000 000,00 грн. (трид-
цять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 70 587 тис. грн.. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг , що є предметом правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 
42,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 330 896. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 330 893 . Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 330 893 . Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 . Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що «утримався» вiд прийняття рiшення: 0 . Рiшення при-
йнято одноголосно.

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 Цололо Лазар Володимирович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Бродiвський завод сухого знежиреного молока», 
00446374, вул. Iвана Богуна, 3. м. Броди, Бродiвський, Львівська, 80601, 
(03266) 2-70-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

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

інформацію: brodymoloko.pat.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ «Гал-
аудитконсалтинг», 31658287

5. Інформація про загальні збори: 22.12.2017, чергові. Збори не відбули-
ся через відсутність кворуму.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «БРОДIВСЬКИй ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА»

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 
«Кременчуцький ремонтно-механiчний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00380391
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 

29 вересня, будинок 10/24, офіс 62А
4.Міжміський код, телефон та факс: 0677332742
5.Електронна поштова адреса: rmz1511@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.rmz.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ» (протокол 
від 19.04.18.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Солов’я Олександра Олександровича, пас-

порт КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в 
Полтавській обл. 01.03.96. На посаді перебував з 14.04.15. по 19.04.18. 
Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 241 акція на загальну суму 301,25 грн., 
що становить 1,36% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Першиної Алли Вiкторiвни, паспорт КО 900349 
Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 23.05.12. На посаді 
перебувала з 14.04.15. по 19.04.18. Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» -  
10 акцій на загальну суму 12,50 грн., що становить 0,0564% в статутному 
капіталі емітента.

У зв’язку з закінченням терміну дії повноважень, 19.04.18. припинено 
повноваження Ревізора Козлової Вікторії Олександрівни, паспорт КН 
307815 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 15.01.97. 
На посаді перебувала з 12.04.17. по 19.04.18. Розмір пакета акцій 
ПрАТ «КРМЗ» - 1 акція на загальну суму 1,25 грн., що становить 0,00564% 
в статутному капіталі емітента.

2. Обрано строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів):
- член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт 

КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Пол-
тавській обл. 01.03.96. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 
16.03.12. Голова Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Рішенням 
Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» (протокол від 19.04.18.) обраний на посаду 
Голови Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» з 19.04.18. Розмір пакета акцій 
ПрАТ «КРМЗ» - 241 акція на загальну суму 301,25 грн., що становить 1,36% 
в статутному капіталі емітента;

- член Наглядової ради Першина Алла Вiкторiвна, паспорт КО 900349 
Крюківським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 23.05.12. Протягом 
останніх 5 років займала наступні посади: з 16.03.2012. член Наглядової 
ради ПрАТ «КРМЗ» (ЗАТ «РМЗ»). Розмір пакета акцій ПрАТ «КРМЗ» - 10 
акцій на загальну суму 12,50 грн., що становить 0,0564% в статутному капі-
талі емітента.

Всі обрані посадові особи є акціонерами Товариства, не є представни-
ками акціонерів (групи акціонерів), не є незалежними директорами.

Обрано строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціо-
нерів):

- Ревізором Якубу Олену Миколаївну, паспорт КН 488124 Автозавод-
ським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 14.11.97. Протягом остан-
ніх 5 років займала наступні посади: 28.08.13. ПАТ КрАЗ, провідний інже-
нер з нормування праці - керівник групи, з 05.12.16. ТОВ «Кремінь Брок», 
економіст з фінансової роботи, з 19.04.18. Ревізор ПрАТ «КРМЗ». Акціями 
Товариства не володіє.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих 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 згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади
Голова Правління   Дзюба О.К.
 ( підпис )  ( ініціали та прізвище керівника )
 М.П. 20.04.2018
  ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИй РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИй ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЮГ-АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ 32577534
3. Місцезнаходження 87042, Донецька область, 

Нiкольський район, селище Зоря 
, вул. Афiнська , буд. 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (0624) 62 55 68 (0624) 62 55 43 
5. Електронна поштова адреса jug-agro@linknet.org.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://jug-agro.prat.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-

АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було прийняте рiшення 
про дострокове припинення повноважень Ревiзора Андрєєвої Тетяни 
Юрiївни (IПН 2336405549), у зв’язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту 
ПрАТ «ЮГ-АГРО» та вiдсутнiстю посади Ревiзора в Товариствi. Ревiзор Ан-
дрєєва Тетяна Юрiївна (паспорт ВС 377880 виданий 12.09.2000р. 
Микитiвським РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi) част-
кою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0003% або 1 проста 
iменна акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн., непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Андрєєва Тетяна Юрiївна виконува-
ла обов`зки Ревiзора за згодою сторiн з 03.05.2017 р. згiдно рiшенням про-
токолу рiчних загальних зборiв ПрАТ «ЮГ-АГРО» , протокол засiдання 
№1/2017 вiд 03.05.2017 р.. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду 
замiсть звiльненої особи повноваження якої припинено.

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було припинено повно-
важення Голови Наглядової ради Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 
2334510552), представник акцiонера – ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 
25099117). Голова Наглядової ради Акнєвський Юрiй Петрович (паспорт 
ВВ 773536 виданий 23.04.199 р. Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента не володiє , не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвський 
Юрiй Петрович виконував обов`зки Голови Наглядової ради за згодою 
сторiн з 03.05.2017 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «ЮГ-АГРО» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було припинено повно-
важення Члена Наглядової ради Курбатової Тамари Михайлiвни (IПН 
1906518825). Член Наглядової ради Курбатова Тамара Михайлiвна (пас-
порт ВА 744390 вiд 15.05.1997 виданий Артемiвським РВ УМВСУкраїни в 
Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 
0.0003% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн., непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Курбатова Та-
мара Михайлiвна виконувала обов`зки Члена Наглядової ради за згодою 
сторiн з 03.05.2017 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «ЮГ-АГРО» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було припинено повно-
важення Члена Наглядової ради Гелих Надiї Миколаївни (IПН 1966512841). 
Член Наглядової ради Гелих Надiя Миколаївна (паспорт ВВ 447291 вiд 
12.05.1998 виданий Артемiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi) 
часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.0003% або  
1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн., непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гелих Надiя Миколаїв-
на виконувала обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 
03.05.2017 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЮГ-АГРО» об-
рано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв №1/2018 вiд  
18 квiтня 2018 року Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 2334510552), пред-
ставник акцiонера – ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХ-
МУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117), приступити до 
виконнання обов`язкiв як Голови Наглядової Ради з 18 квiтня 2018 року на 
невизначений термiн. Голова Наглядової Ради Акнєвський Юрiй Петрович 
паспортнi дани: серiя ВВ 773536 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi, дата видачi 23.04.1999р.. Акнєвський Юрiй 
Петрович акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 
своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Генеральний директор 
ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», Генеральний директор  
ТОВ «Корпорацiя» Бахмутська Спiлка».

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було обрано Члена На-
глядової ради Курбатову Тамару Михайлiвну (IПН 19006518825), приступи-
ти до виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової ради з 18 квiтня 2018 
року на невизначений термiн. Член Наглядової ради Курбатова Тамара 
Михайлiвна (паспорт ВА 744390 виданий 15.05.1997 р. Артемiвським РВ 
УМВСУкраїни в Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента 
володiє у розмiрi 0.0003% або 1 проста iменна акцiя номiнальною вартiстю 
10,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Курбатова Тамара Михайлiвна протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв 
займала посади: Начальник ПЕВ ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ».

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ЮГ-
АГРО» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було обрано Члена На-
глядової ради Андрєєву Тетяну Юрiївну (IПН 2336405549), приступити до 
виконнання обов`язкiв як Члена Наглядової ради з 18 квiтня 2018 року на 
невизначений термiн. Член Наглядової ради Андрєєва Тетяна Юрiївна 
(паспорт ВС 377880 виданий 12.09.2000р. Микитiвським РВ Горлiвського 
МУ УМВС України в Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi 
емiтента володiє у розмiрi 0.0003% або 1 проста iменна акцiя номiнальною 
вартiстю 10,00 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Андрєєва Тетяна Юрiївна протягом своєї дiяльностi за останнi 
5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПрАТ «БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

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 Цололо Лазар Володимирович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГ-АГРО»

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: Приватне акціонерне товари-

ство «Рівнезалізобетон»; 1.2. Місцезнаходження емітента: 33013, 
Рівненська, м.Рівне, вул.Григорія Сковороди. 23; 1.3. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 01267509 1.4. Міжміський код та теле-
фон: (0362) 63-37-23; 1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
Rivnezalizobeton.in-ten.com; 1.6. Електронна адреса емітента: rznzbk@
emitent.net.ua; 1.7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
На засіданні Наглядової ради ПрАТ «Рівнезалізобетон» (Протокол 

№ 2 від 19.04.2018 р.) в зв’язку з закінченням терміну дії були припинені 
повноваження директора Приймака Олександра Миколайовича, який 
перебував на посаді p 26.04.2012 по 19.04.2018 р., та обрано його на 
термін: до моменту прийняття рішення Наглядовою радою про припи-
нення повноважень. Приймак Олександр Миколайович акціями емітен-
та не володіє, останні 5 років обіймав посади: директор. Непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.

3. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

Директор Примак Одександр Миколайович 19.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН»
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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 
ТОВАРИСТВО 
«АРТЕМIВСЬКИй 
КОМБIКОРМОВИй ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00688054
3. Місцезнаходження 84546, Донецька область, Бахмутский 

район, с. Бахмутське , вул. Вокзальна,11 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0627) 44 93 21 (0627) 44 93 53 

5. Електронна поштова адреса akz@bas.donbass.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://akz.pat.ua 

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв  

ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» протокол №1/2018 вiд  
18 квiтня 2018 року було припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 2334510552). Голова Наглядової ради Ак-
нєвський Юрiй Петрович (паспорт ВВ 773536 виданий 23.04.199 р. 
Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi) часткою в статут-
ному капiталi емiтента володiє у розмiрi 6,2936% або 427 621 простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвський Юрiй Петрович викону-
вав обов`зки Голови Наглядової ради за згодою сторiн з 03.05.2017р. згiдно 
рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Гелих Надiї Миколаївни (IПН 
1966512841). Член Наглядової ради Гелих Надiя Миколаївна (паспорт ВВ 
447291 виданий 12.05.1998 Артемiвським РВ УМВСУкраїни в Донецькiй областi) 
часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0.00015% або 10 про-
сих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Гелих Надiя Миколаївна виконувала 
обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 03.05.2017р. згiдно рiшенням 
протоколу рiчних загальних зборiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ 
ЗАВОД» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» протокол №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року було 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Акнєвської Тетяни Миколаїв-
ни (IПН 2326620323), представник акцiонера – ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117). 
Член Наглядової ради Акнєвська Тетяна Миколаївна (паспорт серiя ВК 481913 
виданий Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 
29.03.2008 р.) часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акнєвська Тетяна Миколаїв-
на виконувала обов`зки Члена Наглядової ради за згодою сторiн з 03.05.2017 р. 
згiдно рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» , протокол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» протокол №1/2018 вiд 
18 квiтня 2018 року було припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Назаренко Наталiї Андрiївни (IПН 2287213825), представник акцiонера – 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮГ-АГРО» (код ЄДРПОУ 
32577534). Член Наглядової ради Назаренко Наталя Андрiївна (паспорт 
серiя ВК431951 виданий Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй 
областi , дата видачi 29.11.2007 р.) часткою в статутному капiталi емiтента 

не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Назаренко Наталя Андрiївна виконувала обов`зки Члена Наглядової 
ради за згодою сторiн з 03.05.2017 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних за-
гальних зборiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» , прото-
кол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Рiшенням протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» протокол №1/2018 вiд  
18 квiтня 2018 року було припинено повноваження Члена Наглядової ради 
Фiсенко Антонiни Володимирiвни (IПН 2199615020), представник акцiонера 
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДIАНIВСЬКИЙ 
БРОЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 32898759). Член Наглядової ради Фiсенко Антонiна 
Володимирiвна (паспорт ВЕ 374016 виданий 30.11.2001р. Артемiвським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi) часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Фiсенко Антонiна Володимирiвна виконувала обов`зки Члена Наглядової 
ради за згодою сторiн з 03.05.2017 р. згiдно рiшенням протоколу рiчних за-
гальних зборiв ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» , прото-
кол засiдання №1/2017 вiд 03.05.2017 р..

Виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» обрано згiдно протоколу рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року Акнєвського Юрiя Петровича (IПН 
2334510552), приступити до виконання обов`язкiв як Голови Наглядової Ради 
з 18 квiтня 2018 року на невизначений термiн. Голова Наглядової Ради Акнєв-
ський Юрiй Петрович паспортнi дани: серiя ВВ 773536 виданий Калiнiнським 
РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi, дата видачi 23.04.1999 р.. Акнєв-
ський Юрiй Петрович часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 
6,2936% або 427 621 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. 
кожна. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займав посади: Генераль-
ний директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», Генеральний дирек-
тор ТОВ «Корпорацiя» Бахмутська Спiлка».

Виконуюча обов'язки Члена Наглядової Ради ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» обрано згiдно протоколу рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року Акнєвську Тетяну Мико-
лаївну (IПН 2326620323), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код 
ЄДРПОУ 25099117), приступити до виконання обов`язкiв як Члена Нагля-
дової Ради 18 квiтня 2018 року на невизначений термiн. Член Наглядової 
Ради Акнєвська Тетяна Миколаївна паспортнi дани: серiя ВК 481913 вида-
ний Артемiвським РВ ГУ МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 
29.03.2008 р.. Акнєвська Тетяна Миколаївна акцiями у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв за-
ймала посади: Виконавчий директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ 
СОЮЗ».

Виконуюча обов'язки Члена Наглядової Ради ПАТ «АРТЕМIВСЬКИЙ 
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД» обрано згiдно протоколу рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв №1/2018 вiд 18 квiтня 2018 року Назаренко Наталiю 
Андрiївну (IПН 2287213825), представник акцiонера - ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮГ-АГРО» (код ЄДРПОУ 32577534), при-
ступити до виконання обов`язкiв як Члена Наглядової Ради з 18 квiтня 2018 
року на невизначений термiн. Член Наглядової Ради Назаренко Наталя 
Андрiївна паспортнi дани: серiя ВК 431951 виданий Артемiвським РВ ГУ 
МВС України в Донецькiй областi , дата видачi 29.11.2007 р.. Назаренко 
Наталя Андрiївна акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом своєї дiяльностi за останнi 5 рокiв займала посади: головний тех-
нолог ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

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 Єна Нiна Iванiвна 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

До уваги акціонерів ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА»
18 квітня 2018 року у «Бюлетені «Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку» №74 було розміщено повідо-
млення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. У роз-
ділу І. Загальні відомості повідомлені помилково не було вказано адресу 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації. 

Адреса сторінки ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» в мережі Інтернет - 
https://smida.gov.ua/db/participant/00176584

Генеральний Директор 
ПрАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА  О.М. Нечепуренко

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 нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АТП»АТЛАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 01004557
3. Місцезнаходження 03026 м. Київ Пирогівський шлях, 167-А

4. Міжміський код, телефон та факс 044 503-69-00 044 503-69-01
5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ»

II. Текст повідомлення 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне найме-
нування юридичної особи

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

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 

19.04.2018 припинено повноважен-
ня

 Член Ревізійної 
комісії

Вертійова Антоніна 
Дмитрівна

 (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних)

 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної 
комісії Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду 
Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, 
повноваження якої припинено. 
19.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Ревізійної 

комісії
Іскра Ігор Іванович  (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних)
 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної 
комісії Товариства. Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ре-
візійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повно-
важення якої припинено. 
19.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Голова 

Наглядової ради
Козіс Олександр 

Миколайович
 (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних)
 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. По-
садова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Голови Наглядової ради, 
припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р 
19.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Наглядової 

ради
Бей Наталія 

Олександрiвна
 (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних)
 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. По-
садова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, 
припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р. 
19.04.2018 припинено повноважен-

ня
 Член Наглядової 

ради
Сенюта Ігор Васильович  (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних)
 0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. 
Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, 
припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 р. 
19.04.2018 обрано  Голова 

Наглядової ради
Козіс Олександр 

Миколайович
 (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних даних)
 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олександра Миколайовича (не 
надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Пртоколом Наглядової ради від 19.04.2018 року 
обрано Головою Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 
19.04.2018 обрано  Член Наглядової 

ради
Бей Наталія Олександрів-

на
 (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних 
даних)

 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію Олександрівну (не 
надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. 
Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 
19.04.2018 обрано  Член Наглядової 

ради
Сенюта Ігор Васильович  (не надана згода фізичної особи на 

розкриття паспортних 
даних)

 0

Зміст інформації: 
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Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2018 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря Васильовича (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій 
особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

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 Тітяноха С.В.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 

(дата) 

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 «ДСУ-12», 
03450258Херсонська , Каховський, 74800, 
м. Каховка, вул. Мелiтопольська, 52 05536 
26747,

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

19.04.2018 

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

dsu-12.pat.ua

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

ПП «Приватна аудиторська Фiрма «Аудит-М», 
23133117 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв 
Товариства..2. Звiт директора Товариства за 
2016 рiк.3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк.  
4. Звiт i висновки ревiзора Товариства за 2016 
рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту директора, звiту Наглядової ради 
та звiту ревiзора Товариства за 2016 рiк  
6. Затвердження рiчних звiтiв та балансiв 
Товариства за 2016 рiк 7. Розподiл прибутку та 
покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
8. Обрання Членiв Наглядової ради.9. Обрання 
Ревiзора.10. Попереднє ухвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не 
бiльше одного року.
СЛУХАЛИ:
По питанню № 1 за пропозицiєю Майстренко В.С. 
обрати: Головою зборiв – Демченко Анатолiя 
Олександровича, секретарем зборiв – Мiшину 
Лiдiю Iванiвну, членами лiчильної комiсiї - Коз-
лова Геннадiя Миколайовича, Жемелка 
Володимира Валентиновича. Голосували «за» 
одноголосно.
По питанню № 2 слухали директора Товариства 
Календаря Iвана Володимировича з викладен-
ням рiчного звiту за 2016 рiк.
По питанню № слухали голову Наглядової ради 
Товариства Календаря Iвана Володимировича з 
викладенням рiчного звiту за 2016 рiк.
По питанню № 4 слухали Ревiзора Москаленко 
Анжелу Миколаївну з викладенням звiту та 
висновкiв за 2016 рiк.
По питанню N° 5 голосували одноголосно за 
затвердження звiту директора Товариства, звiту 
Наглядової ради Товариства, звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства:

По питанню № б голосували одноголосно за 
затвердження рiчних звiтiв та балансiв 
Товариства за 2016 рiк:
По питанню № 7 слухали Голову Наглядової 
ради Товариства Календаря I.В., який доповiв, 
що за результатами дiяльностi Товариство за 
2016 рiк прибутку не має.
По питанню N° 8 Демченко А.О. виступив з 
пропозицiєю обрати членами Наглядової ради 
Календаря Iвана Володимировича, Пономарен-
ка Вiктора Павловича, Майстренка Володимира 
Стефановича. Голосували «за» одноголосно.
По питанню N° 9 Демченко А.О. виступив з 
пропозицiєю обрати Ревiзором товариства 
Москаленко Анжелу Миколаївну. Голосували 
«за» одноголосно.
По питанню № 10 Слухали голову Наглядової 
ради Товариства Календаря Iвана Володимиро-
вича з пропозицiєю попереднього схвалення 
значних правочинiв пiд контролем Наглядової 
ради для бiльш рацiональної роботи 
пiдприємства, економiї матерiальних ресурсiв 
та неможливiстю проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв. Голосували «за» 
одноголосно

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 5872 9118
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

872 961

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3098 3624
Сумарна дебіторська заборгованість 152 902
Грошові кошти та їх еквіваленти 1017 1121
Власний капітал -3371 -3329
Статутний капітал 40 40
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-4683 -4641

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 764 3504
Поточні зобов'язання і забезпечення 8479 8943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.05 -4.725

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

-1.05 -4.725

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

40000 40000

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 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДСУ-12»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство 
«Продцентр». 2.Код за ЄДРПОУ 01549863. 3.Місцезнаходження 10029, 
м. Житомир, вул. Котовського, буд.61. 4.Міжміський код, телефон та факс 
(0412) 361275, 374303. 5.Електронна поштова адреса prodcentr@emzvit.
com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.prodcentr.ho.ua. 7.Вид осо-
бливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку проведенням 19.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів То-

вариства 19.04.2018 р. припинені повноваження голови та члена Наглядової 
ради Товариства Кропивницького Володимира Миколайовича (обраного голо-
вою та членом Наглядової ради Товариства 26.04.2017 р. на строк до річних 
загальних зборів акціонерів). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
30,97548 %. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 26.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку проведенням 19.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів 
Товариства 19.04.2018 р. припинені повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Рудницької Яніни Іванівни (обраної членом Наглядової ради 
Товариства 26.04.2017 р. на строк до річних загальних зборів акціонерів). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00393 %. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена 
Наглядової ради перебувала з 26.04.2017 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. 

В зв’язку проведенням 19.04.2018 р. річних загальних зборів акціонерів 
Товариства 19.04.2018 р. припинені повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Сачука Артема Миколайовича (обраного членом Наглядової 
ради Товариства 26.04.2017 р. на строк до річних загальних зборів акціоне-
рів). Сачук А.М. як член Наглядової ради був представником акціонера – 
Територiальної громади (Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ 
13576948), яка володіє 938186 простими іменними акціями ПАТ «Прод-
центр» (що складає 25.10202 % статутного капіталу Емітента). Сачук А.М. 
часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надав. На посаді члена Наглядової ради перебував з 
26.04.2017 р. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 р. (Протокол № 1 від 19.04.2018 р.) 
Кропивницький Володимир Миколайович обраний членом Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» строком на 3 роки. Кро-

пивницький Володимир Миколайович обраний 19.04.2018 р. головою Нагля-
дової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства від 
19.04.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради №5 від 19.04.2018 р.) 
строком на три роки або до його переобрання. Володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 30,97548 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа про-
тягом останніх 5 років: комерційний директор, заступник міського голови. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадо-
ва 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 рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
19.04.2018 р.) Рудницька Яніна Іванівна обрана членом Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» строком на 3 роки. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0,00393 %. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: економіст. Посадо-
ва 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 рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 19.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
19.04.2018 р.) Крамаренко Сергій Михайлович обраний членом Наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» строком на 3 роки. 
Член Наглядової ради Крамаренко С.М. є представником акціонера – 
Територiальної громади (Житомирської обласної ради, код ЄДРПОУ 
13576948), яка володіє 938186 простими іменними акціями ПАТ «Продцентр» 
(що складає 25.10202 % статутного капіталу Емітента). Крамаренко С.М. част-
кою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття своїх паспортних 
даних не надав. Інші посади, які обіймав Крамаренко С.М. протягом остан-
ніх 5 років: директор, начальник відділу економічного розвитку, інфраструк-
тури і торгівлі райдержадміністрації, начальник управління агропромисло-
вого, соціально-економічного та інвестиційного розвитку 
райдержадміністрації, перший заступник голови райдержадміністрації, 
перший заступник голови Житомирської обласної ради. Посадова особа є 
представником акціонера, (не є акцiонером, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором).

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 2. Директор Толоконнікова Ганна Костянти-
нівна 19 квітня 2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДЦЕНТР»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Львiвелектромаш», 13800245, Городоцька, 355, 
Львiв, Залiзничний, Львівська, 79040, (032) 295-17-76

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

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

інформацію: 13800245.infosite.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма 
«Західаудит»;, 33539238

5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017, чергові.Збори не відбули-
ся через відсутність кворуму.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВIВЕЛЕКТРОМАШ»

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 товариство 
Страхова компанія «ОНІКС»

2. Код за ЄДРПОУ: 32079024
3. Місцезнаходження: 39627 м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536)792832, (0536)792831
5. Електронна поштова адреса: lvn@oniks.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів - 20.04.2018.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів  - 10.05.2018.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-

них зборів (грн) - 5 040 000,00 грн. (п'ять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.).
Строк виплати дивідендів - дивіденди розподіляються та виплачуються 

акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прий-
няття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (не пізніше 
20.10.2018).

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
III. Підпис 

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

2. Генеральний директор Лавриков А.П.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»
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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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»  2. Код за ЄДРПОУ: 00480862 
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, Саксаганського, 139 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 044 490-75-19, 044 490-75-19 5. Електронна поштова адре-
са: oksana.semenenko@arterium.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.
kievmedpreparat.com/shareholders/information.html 7. Вид особливої інформації 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
17 квітня 2018 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-

рів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 40 від 17.04.2018) в зв'язку із за-
кінченням строку повноважень з 17.04.2018р. припинені повноваження:

Голови Наглядової ради Зозулі Руслана Петровича, володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,068588%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Перебував на посаді голови Наглядової ради з 11.04.2017р. по 16.04.2018р.

члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебував на посаді 
члена Наглядової ради з 11.04.2017р. по 16.04.2018р.

члена Наглядової ради Партишева Олександра Олександровича, воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0,000258%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 
11.04.2017р. по 16.04.2018р.

17 квітня 2018 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 40 від 17.04.2018) обрані до скла-
ду Наглядової ради - з 17.04.2018р. строком до наступних річних Зборів:

Зозуля Руслан Петрович - акціонер Товариства, володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,068588%. Посади, які обіймав протягом остан-
ніх 5 років - президент ПрАТ «Гемопласт». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є неза-
лежним директором. На підставі рішення Наглядової ради (Протокол № 56 
від 17.04.2018р.) обраний головою Наглядової ради.

Гудов Костянтин Володимирович - акціонер Товариства, володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Посади, які обіймав протя-
гом останніх 5 років - директор ПрАТ «Ділові партнери». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Не є представником акціонера або групи ак-
ціонерів, не є незалежним директором.

Партишев Олександр Олександрович - акціонер Товариства, володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,000258%. Посади, які обіймав 
протягом останніх 5 років - комерційний директор Корпорації «Артеріум». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Не є представником акціонера або 
групи акціонерів, не є незалежним директором.

17 квітня 2018 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 40 від 17.04.2018) згідно пропо-
зиції акціонера Товариства ПрАТ «АСК «Омега» з 17.04.2018р. достроково 
припинені повноваження:

Голови Ревізійної комісії Бігуна Володимира Євгеновича, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,000008%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Пе-
ребував на посаді голови Наглядової ради з 11.04.2017р. по 16.04.2018р.

члена Ревізійної комісії Байрак Наталії Михайлівни, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,000086%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебувала на посаді 
голови Наглядової ради з 11.04.2017р. по 16.04.2018р.

члена Ревізійної комісії Семененко Оксани Василівни, володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,000008%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перебувала на посаді 
голови Наглядової ради з 11.04.2017р. по 16.04.2018р. 

17 квітня 2018 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 40 від 17.04.2018) згідно пропо-
зиції акціонера Товариства ПрАТ «АСК «Омега» обрані до складу Ревізій-
ної комісії з 17.04.2018р. строком на 3 роки:

Руссова Валентина Львівна - акціонер Товариства, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,000129%. Посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років - директор ТОВ «Артеріум ЛТД». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надано. На підставі рішення Ревізійної комісії (Протокол № 1 від 
17.04.2018р.) обрана головою Ревізійної комісії. 

Байрак Наталія Михайлівна - акціонер Товариства, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,000086%. Посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років - до 31.08.2017р. ПАТ «Київмедпрепарат», ст.бухгалтер, з 
01.09.2017р. - пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Семененко Оксана Василівна - акціонер Товариства, володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,000008%. Посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років - ПАТ «Київмедпрепарат», фахівець по цінним папе-
рам. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано. 

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

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

2. Директор фінансовий  Стецюк О.А.
17.04.2018

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

емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОТЕП-ЕКО». 2. Код за ЄДРПОУ: 20054481. 3. 
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудро-
го, 88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 4-61-76, 6-28-79. 5. Елек-
тронна поштова адреса: info@brotep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://20054481.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: зміна влас-
ників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення: Дата вчинення дії: 19.04.2018р. – дата отриман-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОТЕП-ЕКО», станом на 
17.04.2018р., від Центрального депозитарію – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ».

1. Власник пакета акцій: Гришук Ганна Петрівна. Пряме набуття 1 простої 
акції. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета 
акцій: 49,00%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до 
зміни розміру пакета акцій: 49,00%. Розмір частки акціонера в загальній кількос-
ті акцій після зміни розміру пакета акцій: 50,00%. Розмір частки акціонера в за-
гальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 50,00%.

2. Власник пакета акцій: Неділько Андрій Петрович. Пряме набуття  
1 простої акції. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни 
розміру пакета акцій: 49,00%. Розмір частки акціонера в загальній кількості 
голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 49,00%. Розмір частки ак-
ціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 50,00%. 
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 50,00%.

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор – Гришук М.С., 
20.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОТЕП-ЕКО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГ-
РОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ», 03359730, вул.Берковецька,6, Київ, 

04128, (044) 422-24-18. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://03359730.infosite.com.ua

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ» 
2. Код за ЄДРПОУ 01004557
3. Місцезнаходження 03026 м. Київ Пирогівський шлях , 167-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 503-69-00 044 503-69-01
5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

N 
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5 
1 19.04.2018 40000 129789 30,81925
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018; Відомості щодо 
правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Гранична сукуп-
на вартість правочинів: 40000 тис. грн;Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 129789 тис. грн;Співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 30,81925%; загальна 
кількість голосуючих акцій: 282546300; кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах: 282546290; кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення: 282546290; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0
2 19.04.2018 200000 129789 154,09626
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Гранич-
на сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 129789 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 154,09626%; загальна кількість голосуючих акцій: 
282546300; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення: 282546290; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 0
3 19.04.2018 100000 129789 77,04813
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2018;Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: ;Гра-
нична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 129789 тис. грн;Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 77,04813%; загальна кількість голосуючих акцій: 
282546300; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах: 282546290; кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення: 282546290; кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 0

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

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

2.
Генеральний директор Тітяноха С.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

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

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03112917
3. Місцезнаходження 29015 м. Хмельницький пр. Миру 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0382 785055 0382 789675
5. Електронна поштова адреса hm-avtosvit@infocom.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації http://khmelnychynna-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 попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2018р. 
Відомості щодо правочинів: характер правочинів: кредитні договори з 
фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не переви-
щує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість 
правочинів: 40000 тис. грн; вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 73582 тис. грн; співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 54,36112%; 
загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 972; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
1 132 972; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0.

2).Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2018р. 
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 передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує  
200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартість 
правочинів: 200000 тис. грн; вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 73582 тис. грн; співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 271,80560%; 
загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 972; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
1 132 972; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення: 0.

3).Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2018р. 
Відомості щодо правочинів: характер правочинів: договори надання/
отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не пе-
ревищує 100000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умо-
вах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вар-
тість правочинів: 100000 тис. грн; вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 73582 тис. грн; співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 135,90280%; 
загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 972; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 1 132 972; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

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

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

2.
Генеральний Директор О.В. Підмурняк

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

19.04.2018р.
(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 
"СЛОВ'ЯНСЬКИй КРЕйДО-
ВАПНЯНИй ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0676216756 -

5. Електронна поштова 
адреса

pratskvz@ukr.net

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

www.smiz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №29-к вiд 19.04.2018р. Приватного акцiонерного товари-

ства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» надано оплачувану вiдпустку 

по догляду за дитиною по досягненню нею трирiчного вiку головному бух-
галтеру Iсик Людмилi Миколаївнi з 20.04.2018р. по 02.02.2021р. . Яка не 
володiє часткою у статутному капiталi, на момент вiдпустки непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi пере-
буває з 29.09.2009р. (загальний строк займаної посади вiсiм рокiв два 
мiсяцi один день). Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. По-
вноваження головного бухгалтера на перiод вiдпустки по догляду за дити-
ною по досягненню нею трирiчного вiку, покладено на заступника головно-
го бухгалтера Бутнар Євгенiю Володимiрiвну.

Згiдно Наказу №29-к вiд 19.04.2018р. Приватного акцiонерного товари-
ства «Слов'янський крейдо-вапяний завод» подовжено повноваження го-
ловного бухгалтера Бутнар Євгенiї Володимiрiвнi на час вiдпустки по до-
гляду за дитиною по досягненню нею трирiчного вiку головного бухгалтера 
Iсик Людмили Миколаївни з 20.04.2018р. по 02.02.2021р.. Бутнар Євгенiя 
Володимiрiвна часткою у стутутному капiталi не володiє, на час подовжен-
ня повноважень непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не було, попередня посада яку займала, заступник головного бухгалтера. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Могилів-Подільське автотранспортне підприємство 10508», код 
ЄДРПОУ 05460999, місцезнаходження: 24000, 
Вінницька область,.м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності 315, 
міжміський код та телефон : (04337) 60119.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 19.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://www.05460999.pat.ua

4. Найменування, код ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведений 
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ»,код ЄДРПОУ 37024556.

5. Інформація про загальні збори, результати розгляду питань по-
рядку денного:. Загальні збори акціонерів товариства відбулися 
22.03.2017 року, кворум 100 %. Порядок денний: 1. Обрання членів лі-
чильної комісії річних загальних зборів акціонерів.2. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови 
та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства 
за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт та 
висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної 
комісії.5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту.6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.7. Про 
розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.8. Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.Всі питання порядку денного затверджува-
лися, доповнень до порядку денного не надходило. Рішенням загаль-
них зборів затвердили звiт директора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Затвер-
дили звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї 
задовiльною. Затвердили рiчний звiт товариства за 2016 рiк. Прийняли 
рішення в зв’язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здій-
снювати. Затвердили покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку 
майбутніх періодів. Загальні збори прийняли рішення про попереднє 
схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 
22.03.2017 року по 22.03.2018 (включно), вартість яких перевищує  
25 відсотків вартості активів.Позачергові збори акціонерів у звітному 
періоді не скликалися. 

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувалися та не ви-
плачувалися.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10508»

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 «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 03112917
3. Місцезнаходження 29015 м. Хмельницький пр. Миру 102
4. Міжміський код, телефон та факс 0382 785055 0382 789675
5. Електронна поштова адреса hm-avtosvit@infocom.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 18.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Прото-
кол вiд18.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльнос-
ті Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не 
надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала 
посаду Голови Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не 
обрано замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 18.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Прото-
кол вiд18.04.2018 року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльнос-
ті Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна 
Дмитрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних да-
них), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, припинила повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 
роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.

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

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

2.
Генеральний Директор О.В. Підмурняк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
19.04.2018р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»
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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 

«Черкасицивільпромпроект»
2. Код за ЄДРПОУ: 02497751
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, бульвар Шевченка, буди-

нок 242/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 37-72-30, (0472) 33-72-99
5. Електронна поштова адреса: project@uch.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.project.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Черкасицивільпромпро-

ект», що відбулись 19.04.2018 року, прийнято рішення про виплату 
дивідендів у розмірі 18 грн, що припадає на одну просту іменну акцію, 

на загальну суму 367038 грн. На виконання цього рішення загальних 
зборів Наглядова рада ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» 20.04.2018р. 
прийняла рішення:

1) Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, на 10.05.2018р.

2) Розмір дивідендів, відповідно до рішення загальних зборів, вста-
новити 18 грн, що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну 
суму 367038 грн.

3) Встановити строк виплати дивідендів з 14.05.2018р. до 13.11.2018р.
4) Встановити такий порядок та спосіб виплати дивідендів: виплату 

дивідендів здійснити всією сумою у повному обсязі через депозитарну 
систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку.

Виконання всіх вказаних рішень Наглядової ради покласти на Ди-
ректора ПрАТ «Черкасицивільпромпроект».

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

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

Директор  Нагорний А.І.
20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»

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 Приватне акціонерне товариство 

«Гайдарівець»
1.2. Код за ЄДРПОУ 25210431
1.3. Місцезнаходження 19020, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Лі-

пляве, вул. Софіївська, 5
1.4. Міжміський код, телефон та факс (44) 206-72-53, (44) 206-72-53
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://gaydarivetz.ugmk.net
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

20.04.2018 року єдиним акціонером Приватного акціонерного товари-
ства «Гайдарівець» (Рішення (протокол) № 2 від 20.04.2018 р.) прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Биконя Олега Володимиро-
вича з 20.04.2018 р. за рішенням єдиного акціонера Приватного акціо-
нерного товариства «Гайдарівець» на підставі поданої заяви про звіль-
нення за власним бажанням. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента 
не володіє. Посадова особа обіймала дану посаду з 18.05.2016 р. По-
садова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

- обрано на посаду Директора Жайворонок Альону Михайлівну з 
23.04.2018 р. за рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного то-
вариства «Гайдарівець». Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Особа призначена строком на 1 (один) рік. До призначення протягом остан-
ніх п’яти років займала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ «АЛЬФА-
МЕТАЛ», головний бухгалтер (за сумісництвом) ТОВ «ОБЕРІГ АІК». Поса-
дова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

Директор Биконь О.В. підпис, м. п., 20.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАйДАРІВЕЦЬ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36837365

3. Місцезнаходження емітента 68300 Одеська обл., Кiлiйський район 
м.Кiлiя вулиця Ленiна, будинок 56

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0484342588 0484342588

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@priozerne.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

priozerne.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen)  

( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) 
припинено 18.04.2018 р. (дата вчинення дiї 18.04.2018) Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi -  
1 рiк 3 мiс.

Рiшення прийнято на чергових Загальних зборах акцiонерiв , протокол 
18/04/2018 вiд 18.04.2018 р. у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у 
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, а саме на зборах прийнято 
рiшення про створення колегiального органа управлiння Товариством у 
складi 2 осiб, тому повноваження Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) представника 
акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM INTERNATIONAL 
ENERGY PTE. LTD який виконував обов'язки члена Наглядової Ради 
одноосiбно, були достроково припиненi.

За результатами кумулятивного голосування щодо обрання членiв на-
глядової ради на чергових Загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбулися 
18.04.2018 р. (протокол 18/04/2018 вiд 18.04.2018 р.) Наглядову Раду не 
обрано.

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 ____________ Маргаза Андрiй Миколайович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИОЗЕРНЕ 2»
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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, 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРИКАРПАТМОЛОКО», 
22166416, 76018 Iвано-Франкiвська область 
д/н Iвано-Франкiвськ Промислова, 25, 
(0342) 50-88-02

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

19.04.2018

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

http://prykmol.pat.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 р.

1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПРАТ «БРОВАРСЬКИй 
МЕБЛЕВИй КОМБIНАТ», 
32499163, 07400, М.БРОВАРИ, 
Вул. КУТУЗОВА, 61 (044) 492-78-71,

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

23.04.2018

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

www.brovmk.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, 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КАЛУСЬКИй 
МIЖРАйАГРОПОСТАЧ», 00904405, 
77300 Iвано-Франкiвська область 
Калуський м.Калуш вул.Ст.Бандери, 110, 
(03472) 630-60

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

19.04.2018

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

www.kalushmrap.prat.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, 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КУЛЬТТОВАРИ», 
01553020, 76018 Iвано-
Франкiвська область д/н м.Iвано-
Франкiвськ вул.Промислова, 23А, 
(0342) 55-32-46

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

19.04.2018

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

www.kulttovar.prat.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. 1. Найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емітента:  
ПАТ «МIОРИТМ», 136780860, 1033, Київ, Жилянська, б.31 044-287-12-96. 
2. Дата розкриття річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: mioritm@emitents.net.ua. 4. . Наймену-
вання аудиторської фірми: ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 35316245.  
5. Інформація про загальні збори : чергові, 25.04.2017, кворум 71.08%. Порядок 
денний: 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв, Лiчильної комiсiї 
та затвердження Регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про 

затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3. Про затвердження звiту На-
глядової Ради Товариства за 2016 рiк. 4. Про затвердження звiту i висновку 
Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк. 5. Про затвердження рiчного звiту То-
вариства за 2016 рiк. 6. Про порядок розподiлу прибуткiв та покриття збиткiв 
Товариства. 7. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по 
кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 6. Дивiденди на протязi 
звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались.

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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП», 
код за ЄДРПОУ: 00373907, місцезнаходження: 36007, Полтава, вул. Марша-
ла Бiрюзова, 17, міжміський код та телефон емітента: (0532) 51-95-55.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00373907.infosite.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИй ОЛIйНОЕКСТРАКЦIйНИй ЗАВОД - КЕРНЕЛ ГРУП»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Овруцька спецiалiзована пересувна механiзована колона №8», код за 

ЄДРПОУ 13568239, місцезнаходження 11100 Житомирська обл., м. Овруч, 
вул. Правди, буд.10, міжміський код та телефон емітента 04148 43268.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.spmk.ho.ua.

Голова правління __________________В. У. Каленський

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОВРУЦЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №8»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Молодiжна мода», код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження 10014, 

м. Житомир, Майдан Перемоги, буд.3, міжміський код та телефон емітента 
(0412) 474529, 474527.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.molodizhnamoda.ho.ua

В.о.директора _______________ Шпаковська Надiя Олександрiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОЛОДIЖНА МОДА»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАСУНЯ», 14199382, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, 
18002, мiсто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 218, (0472) 37-71-43.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСУНЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента за 2017 рік
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Мукачiвський лiсокомбiнат», 00274157, Закарпатська , 
Мукачiвський район, 89640, смт.Чинадiйово, вулиця В. Турянчика, 5 

(03131) 4-29-80. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: mlk.emitents.net.ua

Директор  Левченко В. В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МУКАЧIВСЬКИй ЛIСОКОМБIНАТ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНКОТРАНС», 00450944, Україна Черкаська обл. Соснiвський район р-н 
18036 мiсто Черкаси вулиця Академика Корольова будинок 2, (0472) 66-07-75

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНКОТРАНС»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛIННЯ № 8»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ № 8», 14313530, 
18000,Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурiкова, 11; (0472) 69-11-94;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: mbu-8.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АПТЕКА «ПЕРВОЦВIТ»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АПТЕКА «ПЕРВОЦВIТ», 03397334, 17500, Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, м. Прилуки,, вул. Костянтинiвська, буд. 117; (04637) 
3-29-23; ,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pervocvit.pat.ua

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СIВАЧ», 33544908, Україна Черкаська обл. Корсунь-Шевченкiвський ра-
йон р-н 19400 мiсто Корсунь-Шевченкiвський урочище «Сiвач», (04735) 2-17-29

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/33544908/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIВАЧ»

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 «ЖИТЛОБУД», 25209534, Україна Черкаська обл. 
Приднiпровський р-н 18003 м. Черкаси пров. Жуковського, 1, 0472640682

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018 року

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОБУД»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 

КОЛОНА № 42”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 42", 01036610, 
18036, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 12, (0472)654195;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pmk42.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИЛУЦЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА»

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

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПРИЛУЦЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА», 00310093 , 17500, Черні-
гівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 299, (04637)30019;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: shveja.biz

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
(код ЄДРПОУ 01555065)

Я, Громадянка України МИРОНЕНКО СВІТЛАНА 
СЕМЕНІВНА, враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про 
акціонерні товариства», повідомляю про свій намір придбати ак-
ції іменні прості (форма випуску – бездокументарна) ПрАТ «Чер-
каська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065) у кількості 
56611 шт. (п’ятдесят шість тисяч шістсот одинадцять штук), за-
гальною номінальною вартістю 251352,84 грн. (двісті п’ятдесят 
одна тисяча триста п’ятдесят дві гривні 84 копійок), що склада-
ють 16,5288 % статутного капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Ме-
блі» та належать на праві власності громадянину Титарчук Мико-
лі Олександровичу.

Станом на сьогодень, мені та афілійованим відносно мене осо-
бам, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі». 

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065)
Я, Громадянин України БУРЯ АНДРІй ВОЛОДИМИРО-

ВИЧ, враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», повідомляю про свій намір придбати акції іменні прості (форма ви-
пуску – бездокументарна) ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 
01555065) у кількості 68 950 шт. (шістдесят вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят 
штук), загальною номінальною вартістю 306 138,00 грн. (триста шість ти-
сяч сто тридцять вісім гривень 00 копійок), що складають 20,1314 % ста-
тутного капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» та належать на праві 
власності громадянину Титарчук Миколі Олександровичу.

Крім того повідомляю, що моя афілійована особа, Буря Денис Андрійо-
вич, також має намір придбати акції іменні прості ПрАТ «Черкаська фірма 
«Меблі» у кількості 45 967 шт. (сорок п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят сім 
штук). 

Станом на сьогодень, мені та моїй афілійованій особі, Буря Денису 
Андрійовичу, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі». 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03361402
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08
5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.chergas.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 

№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: Голови Наглядової ради Вороніна 
Ігоря Павловича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і володіє 
часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,003606 %. Особа пе-
ребувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Величка 
Юрія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і володіє 
часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,003606 %. Особа пе-
ребувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Бородіна 
Костянтина Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,000070 %. Особа 
перебувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Назарен-
ка Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 9,868445 %. Особа 
перебувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Болбаса 
Володимира Григоровича, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 9,868445 %. Особа 
перебувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Дідков-
ської Ірини Олександрівни, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Дідковська І.О. 
є представником акціонера «фізичної особи» Боголєпова Д.В ( частка акці-
онера в статутному капіталі Товариства 0,007753 %). Особа перебувала на 
посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15 від 18.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради Това-
риства (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обран-
ня Наглядової ради Товариства), а саме: члена Наглядової ради Боголєпо-
ва Дениса Вячеславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, 

щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером і воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,007753 %. Особа 
перебувала на посаді з 26.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (про-
токол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у 
складі: член Наглядової ради Воронін Ігор Павлович, згоди посадової особи 
на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,003606 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: голова правління ПрАТ «Укргаз-Енерго». Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 
Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол 
№ 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у складі: 
член Наглядової ради Величко Юрій Васильович, згоди посадової особи на роз-
криття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акці-
онером і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,003606 %. 
Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: член правління ПрАТ «Укргаз-Енерго». Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 
(протокол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову 
раду у складі: член Наглядової ради Дідковська Ірина Олександрівна, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник корпора-
тивного віділу ТОВ «Юридична компанія «Консалтинг груп», начальник 
юридичного відділу ТОВ «Будброк». Дідковська є представником акціонера 
«фізичної особи» Боголєпова Д.В ( частка акціонера в статутному капіталі 
Товариства 0,007753 %). Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 
(протокол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову 
раду у складі: член Наглядової ради Назаренко Сергій Леонідович, згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отри-
мано. Посадова особа є акціонером і володіє часткою в статутному капіта-
лі товариства в розмірі 9,868445 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ 
«Промтехресурс-Центр». Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (про-
токол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у 
складі: член Наглядової ради Болбас Володимир Григорович, згоди посадо-
вої особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. По-
садова особа є акціонером і володіє часткою в статутному капіталі товари-
ства в розмірі 9,868445 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального ди-
ректора ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест». Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (про-
токол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду у 
складі: член Наглядової ради Хмельковська Олександра Іванівна, згоди по-
садової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отрима-
но. Посадова особа є акціонером і володіє часткою в статутному капіталі 
товариства в розмірі 0,000035 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник групи корпо-
ративних прав та реформування власності ПАТ «Черкасигаз». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради Товариства, Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 
(протокол № 15) від 18.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову 
раду у складі: член Наглядової ради Боголєпов Денис Вячеславович, згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отри-
мано. Посадова особа є акціонером і володіє часткою в статутному капіта-
лі товариства в розмірі 0,007753 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник дирек-
тора ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол за-
сідання Наглядової ради № 13 від 18.04.2018 року) обрано Головою На-
глядової ради Вороніна Ігоря Павловича, згоди посадової особи на роз-
криття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є 
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акціонером і володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,003606 %. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПрАТ «Укргаз-
Енерго». 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. Голова правління Буян Сергій Іванович 19.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«СМIЛЯНСЬКИй ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИй ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» 

(Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядо-
вої ради Вєнєц Владислава Олександровича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради това-
риства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,0007 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на 
посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» 
(Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Педченко Ліни Олександрівни (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: за-
кінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. 
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
0,0003 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді 
з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» 
(Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Терещенко Олени Миколаївни (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. 
Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 
0,0002 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді 
з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» 
(Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Матвієнко Ірини Володимирівни (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства. 
Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Матвієнко І.В. є представником акціонера «юридичної особи» 
ТОВ «Вєлєс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35467475, місцезнаходження: 
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд.21-Б, н/п 34), частка «юри-
дичної особи» в статутному капіталі товариства 21,3184 %. Особа перебу-
вала на посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «СЕМЗ» 
(Протокол від 18.04.2018 року) припинено повноваження Члена Наглядо-
вої ради Мінчукової Марини Станіславівни (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних). Підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради 
товариства. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента. Мінчукова М.С. є представником акціонера «юри-
дичної особи» Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТIВЕР 

ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (реєстраційний номер НЕ 153158 місцезнаходження: 
п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А, Егкомі, Нікосія, Кіпр, частка «юридичної 
особи» в статутному капіталі товариства 24,2117%). Особа перебувала на 
посаді з 20.04.2017 року до 18.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«НВП «СЕМЗ» (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової 
ради Вєнєц Владислава Олександровича (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір па-
кета акцій, який належить особі 0,0007 % від статутного капіталу товари-
ства. Строк, на який обрано - на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор з корпоративного фінансування 
ТОВ «НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», член Наглядової ради ПАТ «НВП 
«СЕМЗ». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідан-
ня Наглядової ради від 18.04.2018 року) Вєнєц Владислава Олександрови-
ча обрано Головою Наглядової ради.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«НВП «СЕМЗ» (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової 
ради Педченко Ліну Олександрівну (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,0003 % від статутного капіталу товариства. 
Строк, на який обрано - на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ТОВ «Росвест», директор. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«НВП «СЕМЗ» (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової 
ради Терещенко Олену Миколаївну (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа є акціонером розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,0002 % від статутного капіталу товариства. 
Строк, на який обрано - на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП 
«СЕМЗ» (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової ради 
Матвієнко Ірину Володимирівну, (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером і не володіє част-
кою у статутному капіталі емітента. Строк, на який обрано - на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Вєлєс Ме-
неджмент», директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Матвієнко І.В. є представником акціонера «юри-
дичної особи» ТОВ «Вєлєс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35467475, місцезна-
ходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд.21-Б, н/п 34), част-
ка «юридичної особи» в статутному капіталі товариства 21,3184 %.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ 
«НВП «СЕМЗ» (Протокол від 18.04.2018 року) обрано членом Наглядової 
ради Мінчукову Марину Станіславівну (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа не є акціонером і не володіє 
часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Строк, на який 
обрано - на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Мінчукова М.С. є представником акціонера «юри-
дичної особи» Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТIВЕР 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (реєстраційний номер НЕ 153158 місцезнаходження: 
п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А, Егкомі, Нікосія, Кіпр, частка «юридичної 
особи» в статутному капіталі товариства 24,2117%).

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 Семенов Максим Федорович 19.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИ-
ЇВСЬКА РУСЬ», код ЄДРПОУ 31171581, повідомляє про втрату оригіналу 

свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №133/1/2012, дата реєстрації 
19.07.2012.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

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 нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІ-
КАЦІЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03361402
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізня-

ка, будинок 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08
5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.chergas.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв: 18.04.2018 року рішення прийнято на чергових загальних зборах 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» (протокол № 15 від 
18.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-
технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення 
власних потреб об'єктів які знаходяться на балансі Товариства та його 
транспортування, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної гос-
подарської діяльності проягом одного року з дати прийняття рішення на 
загальних зборах акціонерів 18.04.2018 р.

Гранична сукупність вартості правочинів: до 977 496 тис. грн., або в 
еквіваленті інших видів валют. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 1 954 991тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 50,1 %.

Загальна кількість голосуючих акцій:140866433 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 117 123 023 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

117 123 023 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 голосів.
III. Підпис 

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

2. Голова правління Буян Сергій Іванович 19.04.2018

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
(код ЄДРПОУ 01555065)

Я, Громадянка України УГНІВЕНКО СВІТЛАНА МИ-
КОЛАЇВНА, враховуючи вимоги ст. 64 Закону України  
«Про акціонерні товариства», повідомляю про свій намір придба-
ти акції іменні прості (форма випуску – бездокументарна) 
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065) у кіль-
кості 45 967 шт. (сорок п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят сім штук), 
загальною номінальною вартістю 204 093, 48 грн. (двісті чотири 
тисячі дев’яносто три гривні 48 копійок), що складають 13,421 % 
статутного капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» та  
належать на праві власності громадянину Титарчук Миколі Олек-
сандровичу.

Станом на сьогодень, мені та афілійованим відносно мене осо-
бам, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі». 

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
(код ЄДРПОУ 01555065)

Я, Громадянин України КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, враховуючи вимоги ст. 64 Закону 
України «Про акціонерні товариства», повідомляю про свій намір 
придбати акції іменні прості (форма випуску – бездокументарна) 
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065) у кіль-
кості 40 645 шт. (сорок тисяч шістсот сорок п’ять штук), загаль-
ною номінальною вартістю 180 463,80 грн. (сто вісімдесят тисяч 
чотириста шістдесят три гривні 80 копійок), що складають 
11,8672 % статутного капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
та належать на праві власності громадянину Титарчук Миколі 
Олександровичу.

Станом на сьогодень, мені та афілійованим відносно мене осо-
бам, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі».

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
(код ЄДРПОУ 01555065)

Я, Громадянин України ДІСКАНТ РОМАН ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про 
акціонерні товариства», повідомляю про свій намір придбати ак-
ції іменні прості (форма випуску – бездокументарна)  
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065) у кіль-
кості 40 645 шт. (сорок тисяч шістсот сорок п’ять штук), загаль-
ною номінальною вартістю 180 463,80 грн. (сто вісімдесят тисяч 
чотириста шістдесят три гривні 80 копійок), що складають 
11,8672 % статутного капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
та належать на праві власності громадянину Титарчук Миколі 
Олександровичу.

Станом на сьогодень, мені та афілійованим відносно мене осо-
бам, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі». 

Повідомлення 
про намір придбання значного пакету акцій

ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 01555065)

Я, Громадянин України БУРЯ ДЕНИС АНДРІйОВИЧ, 
враховуючи вимоги ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомляю про свій намір придбати акції іменні прості (форма випуску – 
бездокументарна) ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (код ЄДРПОУ 
01555065) у кількості 45 967 шт. (сорок п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят сім 
штук), загальною номінальною вартістю 204 093, 48 грн. (двісті чотири 
тисячі дев’яносто три гривні 48 копійок), що складають 13,421 % статутно-
го капіталу ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» та належать на праві влас-
ності громадянину Титарчук Миколі Олександровичу.

Крім того повідомляю, що моя афілійована особа, Буря Андрій Воло-
димирович, також має намір придбати акції іменні прості ПрАТ «Черкась-
ка фірма «Меблі» у кількості 68 950 шт. (шістдесят вісім тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят штук).

Станом на сьогодень, мені та моїй афілійованій особі, Буря Андрію 
Володимировичу, не належать акції ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі». 

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА 
БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 
«КИЇВБУДКОМ», 24934463, 01010 
м. Київ вул. А. Iванова, 10, 044-451-87-87

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

23.04.2018р.

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

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



№77, 23 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

65

Спростування повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента опублікованого у «Відомості НКЦПФР» 20.04.2018 р. № 76(2829)

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»
2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03038 Київ Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.biopharma.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ІІ. Текст повідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

спростовується у зв'язку з виявленою технічною помилкою, а саме: 

-текст останнього абзацу інформації про обраного Голову Наглядової 
ради ПрАТ «БІОФАРМА» Єфименко Костянтина Олексійовича замість «Го-
лова Наглядової ради не є акціонером акціонерного товариства, представ-
ником акціонера або групи акціонерів, незалежним директором» читати 
так: «Голова Наглядової ради є представником одноосібного акціонера 
Niobera Investments Limited.»;

- текст останнього абзацу інформації про обраного Члена Наглядової ради 
ПрАТ «БІОФАРМА» Магалецького Костянтина Івановича замість «Член Нагля-
дової ради не є акціонером акціонерного товариства, представником акціонера 
або групи акціонерів, незалежним директором» читати так: «Член Наглядової 
ради є представником одноосібного акціонера Niobera Investments Limited.»

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

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

2.Голова правління   Макаренко Дмитро Сергійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  20.04.2018
  (дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД»

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Житомир-
промспецбуд» (місцезнаходження товариства: м. Житомир, вул. Івана 
Сльоти, 49), повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «25» травня 2018 року о 11-00 годині в приміщенні 
за адресою:м. Житомир, вул. Івана Сльоти,49, каб. № 303. Початок реє-
страції акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-50 
годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – станом на 24 годину «21» травня 2018 р.

Порядок денний
( Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку прове-

дення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2017 рік,
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 

товариства за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства 

за 2017 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2017 рік
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Відкликання ревізора Товариства.
9. Обрання ревізора Товариства
10. Прийняття рішення про надання фінансової поруки за кредитним 

договором № 393/01/2018 від 25.01.2018, підписаного між ТОВ «Профіль-
тех» та ПАТ «Кредобанк» у сумі 4 200 000 (Чотири мільйони двісті тисяч) 
грн. строком дії до 19.01.2019 року зі сплатою 14,95% річних («Первинна 
Процентна Ставка»), а з 01.07.2018р. процентна ставка буде змінювана і 
дорівнює UIRD3M_NUF. Надання повноваження на підписання договору 
поруки від імені Товариства Генеральному директору Юрченко Андрію Ан-
дрійовичу на умовах погоджених з ПАТ «Кредобанк». 

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рішення.

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвід-
чує особу, для представників акціонерів додатково - довіреність, оформле-
ну у відповідності до чинного законодавства України. 

До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість озна-
йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, у робочі дні 

з 9 до 17 години в кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства, а в день прове-
дення загальних зборів – також за адресою :м. Житомир, вул. Івана 
Сльоти,49. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа-
ми - (бухгалтер) Томашевська В.Д.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після 
отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися 
правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 
36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 11.04.2018 року загальна кількість акцій Товариства стано-
вить 517184 та голосуючих акцій 517184.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю ви-
значено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на 
власному веб-сайті Товариства за адресою: www.promspezbyd.ho.ua.

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

Найменування показника(тис.грн) Звітний 
період 
2017  р.

Попередній 
період 
2016  р.

Усього активів 9918 7030
Основні засоби (залишкова вартість) 5901 5083
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 692 258
Сумарна дебіторська заборгованість 1358 1497
Грошові кошти та їх еквіваленти 160 38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -4775 -5585
Власний капітал 3144 3144
Статутний капітал 6465 6465
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 5034 2956
Чистий прибуток (збиток) 810 467
Середньорічна кількість акцій (шт.) 517184 517184
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

 - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

 - -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

25 14

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПЛАСТМАС» (код 
ЄДРПОУ – 04593190, місцезнаходження - 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, 
тел. (044) 430-27-83, ел. адреса - piv@zavodplastmas.kiev.ua)

Згiдно Наказу Генерального директора ПрАТ «Завод пластмас» від 
20.04.2018 № 50-к Усенко Лiдiю Михайлiвну призначено на поса ду Головного 
бухгалтера ПрАТ «Завод пластмас» на невизначений термін. Усенко Лiдiя 
Михайлiвна за останнi 5 рокiв займала посади Головного бухгалтера ТОВ «Кафе 
Латте», Головного бухгалтера ТОВ «Мiсьє Булкiн» та В.о. головного бухгалтера 
ПрАТ «Завод пластмас». Посадова особа не дала згоду на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено Генерального 
директора Товариства – Шпаківську Юлію Юріївну. 19.04.2018 р. Наглядовою 
радою Товариства (протокол № 10 від 19.04.2018 р.) прийнято рішення: - у 
зв’язку із закінченням строку повноважень Генерального директора Товариства 
Шпаківської Ю.Ю, обрати Генеральним директором Товариства Шпаківську 
Ю.Ю. з 13 травня 2018 року строком до 12 травня 2019 року із закріпленням за 
нею прав і покладанням на неї обов’язків згідно зі Статутом Товариства. Поса-
дова особа не є акціонером Товариства, не є представником акціонера, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посадова особа не 
дала згоду на розкриття своїх паспортних даних.

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та усвідомлює відповідальність згідно з законом.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЩОРСЬКЕ 
ХЛIБОПРИйМАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 00956968, 
Чернігівська обл., Сновський р-н, 
15200, м. Сновськ, вул. Залiзнична, 25, 
(04654) 21-409

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

20.04.2018

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

schors-hpp.net.ua

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 «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ 03336516
3. Місцезнаходження 04070 Київ Петра Сагайдачного 29 А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 524-11-10 044 524-10-66
5. Електронна поштова адреса ukrlider@i.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації ucc.biz.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
1. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду Голови Нагля-

дової ради Баранівського Володимира Васильовича (згоду на розкриття 
паспортних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціо-
нерів від 20.04.2018 р., протокол №1. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 3,73%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
4776 акцій. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 20011,44 грн. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: ТОВ «ТД»УТС», директор . Не є представником акціонера (гру-
пи акціонерів) Не є незалежним директором.

2. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду члена Нагля-
дової ради Прохоренко Руслана Васильовича (згоду на розкриття пас-
портних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів від 20.04.2018 р, протокол №1. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: ТОВ «Престижбуд», директор. Не є пред-
ставником акціонера (групи акціонерів) Не є незалежним директором.

3. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду члена Нагля-
дової ради Данильченко Дмитра Олександровича (згоду на розкриття пас-
портних даних не надавав) на підставі рішення Загальних зборів акціоне-
рів від 20.04.2018 р, протокол №1. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 10,724%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
13733 акцій. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 57528,7грн. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: ТОВ «Дата Лінк», комерційний директор. Не є представником 
акціонера (групи акціонерів) Не є незалежним директором.

4. Обрано (продовжено термін повноважень) на посаду Ревізора Кос-
тову Юлію Анатоліївну (згоду на розкриття паспортних даних не надала) 
на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р, протокол 
№1. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: ПрАТ «Укркомункомплект», юрист

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

Голова Правління Данильченко Олександр Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

Голова правлiння Чмiль Володимир Мусiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 19.04.2018
(дата)

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

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

ВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«САТУРН» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 03148, Київ, просп. Л. Курбаса 2Б 4. Код за ЄДРПОУ 
14308747 5. Міжміський код та телефон, факс 0444079372 0444076208 6. Елек-
тронна поштова адреса chmil@nbi.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідо-
млення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 19.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

www.jssaturn.com в мережі 
Інтернет 20.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивідендів, 
що підлягають 

виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів
1 2 3 4 5

1 19.04.2018 0.10 01.09.2018 
- 18.10.2018

безпосередньо 
акціонерам

Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «НВП «Сатурн» 18.04.2018 р. 
прийнято рiшення (п. 5 Протоколу №26 ) виплатити дивiденди за 2017 рiк в 
розмiрi 0,10 грн. на одну акцiю. До повноважень Наглядової Ради входить 
встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, встановлення порядку, строку та способу виплати дивiдендiв, 
повiдомлення акцiонерам. Наглядовою Радою ПрАТ "НВП "Сатурн" 
19.04.2018 р. (Протокол №06/18) визначено дату складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв: 05.05.2018 р.; розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi: 0,10 грн. на одну акцiю; дата початку виплати дивiдендiв: 
01.09.2018 р. та дата закiнчення строку виплати дивiдендiв: 18.10.2018р.; 
спосiб виплати: безпосередньо акцiонерам; порядок виплати: виплата всiєї 
суми дивiдендiв в повному обсязi.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ЛIБЕРТI», 32708946, 
08141 Київська область Києво-
Святошинський р-н с.Святопетрiвське 
вул. Зоряна, 20, (044) 494-31-11

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

23.04.2018р.

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

http://liberti.pat.ua



№77, 23 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

67

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛЬНИй КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА». 

Код за ЄДРПОУ 04820622.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента)
1. Місцезнаходження 02192, Київ, Андрiя Малишка, буд.1
2. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 537-39-79 559-77-88

3. Електронна поштова адреса yurist@bratislava.com.ua 
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

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

Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 

про припинення повноважень Члена Наглядової ради Арiфулiної Вiкторiї 
Вiкторiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах товари-
ства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 22.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Самсонової Олени 
Володимирiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах 
товариства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: 
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 22.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Колесникової Вла-
дислави Олександрiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних 
зборах товариства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi 
вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отрима-
на. Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 22.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Белла Iрини 
Валерiївни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах това-
риства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 22.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Хiмiної Iрини 
Михайлiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах това-
риства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 22.04.2016 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Мазаєвої Ганни 
Володимирiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах 

товариства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: 
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 17.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Золотарьової Ганни 
Володимирiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах 
товариства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: 
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 17.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Калашнiкової Наталiї 
Миколаївни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах това-
риства кворум 99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.

Володiє ПIЦП _0% вiд Статутного капiталу Товариства. Попрацювала 
на посадi: з 17.04.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена Наглядової ради Сагдiєва Рiма Iгоревича, представни-
ка акцiонера Компанiя «КАЛАМЕСАНТО ЛТД» (CALAMESANTO LTD), код 
329377, що володiє 23,70% Статутного капiталу Товариства, прийнято 
20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства (кворум 
99,788518%), протокол за № 1. Рiшення про обрання Голови Наглядової 
ради Сагдiєва Рiма Iгоревича прийнято 20.04.2018 на засiданнi Наглядової 
ради Товариства, протокол №3.Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП __0 % вiд Ста-
тутного капiталу Товариства.

Попередня посада: директор. Обiймала протягом своєї дiяльностi 
посади:менеджер, директор. Строк на який призначено: до 20.04.2021 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена Наглядової ради Колесникова Сергiя Вiкторовича, 
представника акцiонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КЕЛЛАНО IНТЕР ЛП (KELLANO INTER LP), код 
SL012343, що володiє 24,00% Статутного капiталу Товариства, прийнято 
20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства (кворум 
99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП __0 % вiд Ста-
тутного капiталу Товариства. Попередня посада: фiзична особа-
пiдприємець. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: менеджер бару. 
Строк на який призначено: до 20.04.2021 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення 
про обрання Члена Наглядової ради Присяжнюка Олександра Миколайо-
вича, представника акцiонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АНГЛIА ЦЕНТРАЛ ЛЛП (ANGLIA CENTRAL LLP), код 
OC 390384, що володiє 20,70% Статутного капiталу Товариства, прийнято 
20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства (кворум 
99,788518%), протокол за № 1. Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи 
на розкриття паспортних даних не отримана. Володiє ПIЦП __0 % вiд Ста-
тутного капiталу Товариства. Попередня посада: менеджер пiдприємства. 
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: менеджер пiдприємства. Строк 
на який призначено: до 20.04.2021 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «Ям-
пільський кар’єр»

2. Код за ЄДРПОУ: 03567492
3. Місцезнаходження: 24500, Вінницька область, Ямпільський район, 

місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04336) 21486.
5. Електронна поштова адреса: par@03567492.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.03567492.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 20 квітня 2018 

року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Ямпільський кар’єр». 3. Відомості щодо правочинів із за-
значенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 
20.04.2018 р. по 20.04.2019 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсо-
тків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності това-
риства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прий-
няття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання 
будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; пе-

редача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укла-
дання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. догово-
ру поруки) Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх 
осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господар-
ські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає 
будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних право-
чинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня 
згода, не може перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів гривень 
00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 2846,4 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 1756,6%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 1248478 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1248478 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 1248478 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Кищук В.В. 20.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯМПІЛЬСЬКИй КАР’ЄР»
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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 Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, місце-
знаходження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-
АВТО», 03120420, 67663 
Одеська область Бiляївський 
район с. Усатово Ленiнградське 
шосе, б.27-А, (048) 777-77-59

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

20.04.2018

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

www.odessa-avto.ukravto.ua

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

ТОВ «Трансаудит», 23865010

5. Інформація про загальні збори.Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
07.04.2017. Кворум 99,67%.Питання порядку денного зборiв.1.Обрання 
членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.2.Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства.3.Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.4.Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5.Звiт Наглядової Ради Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6.Звiт 
Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї 
Товариства.7.Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк.8.Розподiл прибутку (визначення порядку 
покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.9.Попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
року.10.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства.11.Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї 
Статуту.12.Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, ви-
значення уповноваженої особи на його пiдписання.13.Припинення повнова-
жень членiв Наглядової Ради.14. Обрання членiв Наглядової Ради.15.За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, 
встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.По 
результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, затверджено 
регламент зборiв.Затвердженi звiти дирекцiї за 2016рiк, наглядової ради за 
2016р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2016рiк i затвердженi висновки, та 
прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду.Щодо сьомого питання порядку 
денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства у тому числi 
фiнансовий звiт за 2016р.З восьмого питання порядку денного вирiшили за-
твердити наступний порядок розподiлу прибутку за пiдсумками дiяльностi 
Товариства у 2016роцi: чистий прибуток Товариства, що складає 19 706 
тис. грн. залишити нерозподiленим. Дивiденди не нараховувати та не випла-
чувати.Дев'ятим питанням було прийнято рiшення ухвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. З десятого пи-
тання порядку денного вирiшили внести змiни та доповнення до Статуту 
Товариства у зв'язку iз приведенням положень Статуту Товариства у 
вiдповiднiсть до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у 
новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.З одинадцято-
го питання порядку денного вирiшили Уповноважити Генерального директо-
ра Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi 
необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту Товариства або видати 
вiдповiдну довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi.З дванадцято-
го питання вирiшили затвердити Положення про Наглядову Раду Товари-
ства, уповноважити Голову рiчних Загальних Зборiв Склярова Володимира 
Олександровича пiдписати Положення про Наглядову Раду Товариства.З 
тринадцятого та чотирнадцятого питання вирiшили питання про припинення 
повноважень та обрання членiв Наглядової Ради Товариства.З п'ятнадцятого 
питання порядку денного затвердили умови цивiльно-правових договорiв з 
членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцiй здiйснюється на 
безоплатнiй основi, порядок дiяльностi, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть 
Голови та члена Наглядової Ради визначаються вiдповiдно до Положення 
про Наглядову Раду Товариства, строк дiї договору - три роки.Пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не 
надходило.У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРТЕХЗВ'ЯЗОК»

Річна інформація емітента цінних 
паперів 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«УКРТЕХЗВ’ЯЗОК», 23708463, 
01103, м.Київ, Залiзничне шосе, 41, 
044 522-81-40,

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

20.04.2018

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

http://23708463.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУДНОПІДйОМ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Суднопiдйом», 13681898, 04070, 
м.Київ, вул.Борисоглiбська, 14, 
(044) 428-87-53

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

20.04.2018

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

sudnopidyom.com.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФIРМА 
«ЛЬВIВ-ПЕТРОЛЬ», 03482596, 
79000, Львівська обл., м. Львiв, 
вул.Листопадового Чину, 8 0322326670,

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

20.04.2018

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

www.lviv-petrol.lviv.net

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МЕЛІОРАТОР»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МЕЛIОРАТОР», 01037229, 
08292, Київська обл., Києво-
Святошинський р-он, м. Буча, 
вул.Чкалова, буд.1 (045) 972 54 62

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

20.04.2018

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

01037229.infosite.com.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 65031 Одеса Миколи Боровського, б. 28Б
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 705 20 56 (048) 705 20 79
5. Електронна поштова адреса kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.oblenergo.odessa.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-

відного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

(далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчи-
нення значних правочинів, а саме: укладання договорів (вчинення пра-
вочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед 
ПАТ «СБЕРБАНК», граничною сукупною вартістю кожного зі значних 
правочинів до 2 500 млн. грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 7 808 451 тис. грн. Співвідношення гра-
ничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 32,01659%. 
Загальна кількість голосуючих акцій: 582 118 575 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:  
417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 415 571 314 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення: 2 183 418 штук.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчи-

нення значних правочинів, а саме: укладення договорів (вчинення пра-
вочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товари-
ством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 8 
000 млн. грн. Гранична сукупна вартість правочинів: 8 000 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 7808451 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 102,4531%. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 582 118 575 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 417 754 732 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 417 754 732. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
(далі - Товариство) від 18.04.2018 року попередньо надано згоду на вчи-
нення значних правочинів, а саме: укладання договорів (вчинення пра-
вочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед 
особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 
8 000 млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 7 808 451 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 102,4531%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 582 118 575 штук. Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах: 417 754 732 штук. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:  
417 754 732 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

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

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

2. Голова Правління   Ніверчук О.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  19.04.2018 
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

Річна інформація ПрАТ Радехiвське АТП-14629» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Радехiвське АТП-14629», 03114796, вул.Б.Хмельницького, 130,  

м.Радехiв, Радехiвський р-н, Львівська, 80200, 03255/ 21-00-5, 2-16-45
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://radehivatp.bfg.lviv.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РАДЕХIВСЬКЕ АТП-14629»

Річна інформація ПрАТ «Готелi Трускавця» 
 за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Готелi Трускавця», 03348637, вул.Дрогобицька, буд.9, 

м.Трускавець, Дрогобицький р-н, Львівська, 82200, +38-050-358-46-13
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.truskavetshotel.bfg.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОТЕЛI ТРУСКАВЦЯ»

Річна інформація ВАТ «ЛЬВІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 
ФІРМА «ЛЬВІВРЕСУРСИ» за 2017 рік 

І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Відкрите 
акціонерне товариство «Львівська товарно-сировинна фірма «Львівресурси», 
01886789, вул.Чайковського, 17, Львiв, Галицький, Львівська, 79000,  
(032) 247-22-64. 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://lvivresursy.bfg.lviv.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 «Ертель-Аудит», 31145420 5. Інформація про загальні збори. Загальні 
збори акціонерів ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «Львівресурси» за 
результатами діяльності 2017 року ще не проводились у зв'язку з тим, що 
власники цінних паперів - акціонери, які володіють понад 85 % акцій Товариства, 
відповідно до повідомлення (рішення позачергових зборів акціонерів - протокол 
№ 19 від 04.10.2011 р) не уклали із депозитарною установою - ТзОВ «Балтік 

Фінанс Груп» (або вибраною депозитарною установою на власний розсуд) 
договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.  
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.) Найменування показника; Період; звітний; попередній Усього ак-
тивів; 18267; 18296, Основні засоби (за залишковою вартістю); 7758; 7193

Довгострокові фінансові інвестиції; 0; 0, Запаси; 2139; 1312, Сумарна дебі-
торська заборгованість; 2591; 2790., Грошові кошти та їх еквіваленти; 929; 1785. 
Власний капітал; 16702; 16139. Статутний капітал; 57; 57. Нерозподілений при-
буток (непокритий збиток); 16643; 16080. Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення; 0; 0. Поточні зобов'язання і забезпечення; 1565; 2157. Чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію (грн); 0,4917; 0,9066. Скоригований чистий прибу-
ток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0,4917; 0,9066. Середньорічна кількість 
простих акцій (шт.); 1145000; 1145000. Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом звітного періоду 0; 0загальна номінальна вартість 0; 0у відсотках від 
статутного капіталу 0; 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних папе-
рів власних випусків протягом періоду 0; 0

ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «Львівресурси»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй НАУКОВО-ДОСЛІДНИй ІН-
СТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», 00190503, 
вул. Гуданова, 18, м. Харків, Харкiвська область, 61024, Україна, (057) 700-34-
40. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 19.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://ukrniio.pat.ua. 4. Наймену-
вання, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ», 21613474. 5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 19.04.2017. Кворум зборів: 
81,71% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного: Дирекція. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів То-
вариства. 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства. 
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів То-
вариства. 4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його роз-
гляду. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про 
роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвер-
дження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту 
Товариства за 2016 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства 
на 2017 рік. 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 
роки. 10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого при-
бутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства. 11. Розподіл 
прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 
році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог 
передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. 12. Прийняття рішення про 
припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Об-
рання членів Наглядової ради Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товари-
ства. Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати членів лічильної 
комісії річних загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Ні-
куліна Л.М. - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО». 
Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. - інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕ-
НІ А.С.БЕРЕЖНОГО»; Процак О.Б. - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕ-
НІ А.С.БЕРЕЖНОГО»; Реброва О.М. - провідний інженер ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 
А.С.БЕРЕЖНОГО»; Терлецька Н.К. - провідний інженер ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 
А.С.БЕРЕЖНОГО». 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річ-
них загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків 
у повному обсязі. 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Бє-
ляєву Людмилу Владиславівну - завідувача лабораторії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ 
А.С.БЕРЕЖНОГО». 2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товарис-
тва Хончик Інну Володимирівну - провідного наукового співробітника ПАТ «УКР-
НДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО». 3. Затвердити наступний порядок проведення 
(регламент) річних загальних зборів Товариства (далі - збори): Звіт голови Ви-
конавчого органу Товариства - до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної 
комісії та інші доповіді по питанням порядку денного - до 10 хв. Виступи з питань 
порядку денного - до 3 хв. Повторні виступи - до 2 хв. Відповіді на запитання - до 
3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв. Запитання доповідачам 
подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера 
(ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення 
реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. 
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою збо-
рів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 
Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рі-
шення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та вине-
сення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюле-
тені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: 
одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з пи-
тань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного 
голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість чле-
нів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підрахо-
вані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома 
кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна 
віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової 
ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використан-
ня бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кіль-
кість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голо-
сування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії 
свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує 
голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визна-
ється недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Това-

риством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); 
він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник 
акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіан-
та голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визна-
ні недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голо-
сування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час 
його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстра-
ційної комісії та печаткою акціонерного товариства. 4. Взяти до відома звіт Ди-
рекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік. 5. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу 
за 2016 рік. 6. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про 
роботу за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуван-
ням обставин, що стали підставою для висловлювання ПП «АФ АУДИТ-ОПТІМ» 
умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 8. За-
твердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. 9. Встановити такі 
чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки: провадження Товариством 
ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування 
темпів господарської діяльності. 10. Направити частину нерозподіленого при-
бутку минулих років в розмірі 200 тис. грн. до фонду розвитку виробництва Това-
риства. 11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону 
України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування част-
ки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у ста-
тутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином: 50% на 
виплату дивідендів акціонерам Товариства; 35% на поповнення фонду розвитку 
виробництва Товариства; 15% на поповнення фонду матеріального заохочення 
Товариства. 11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками 
роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 160,0 тис.грн. 11.3. Встановити, що ви-
плата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України 
в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку. 12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному 
складі. 13. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Гриненко Риту Леоні-
дівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду держав-
ного майна України; Павлюк Наталію Василівну - представника акціонера Това-
риства, юридичної особи - Фонду державного майна України; Холоднову Ірину 
Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду дер-
жавного майна України; Бабкіну Ліну Олексіївну - акціонера, завідувача лабора-
торії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО»; Шулик Ірину Германівну - акціо-
нера, завідувача лабораторії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО».  
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства. 14.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повно-
важення на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради Товариства». 15. Прийняти рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, що будуть вчинятися до 19 квітня 2018 року за умови вне-
сення змін до фінансового плану Товариства на 2017 рік, а саме укладення до-
говорів: на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 
4000,0 тис.грн.; на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 
2500,0 тис.грн.; на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеіту) з 
граничною сукупною вартістю 6000,0 тис.грн.; на створення і передачу науково-
технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 6000 тис.грн., де 
вартість кожного договору складе не менше ніж 2531,5 тис.грн.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 798000 0 160000 0
Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн.

12,047 0 2,415 0

Сума виплачених/ перерахованих 
дивідендів, грн.

0 0 160000 0

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів

02.06.2017

Дата (дати) перерахування дивіден-
дів через депозитарну систему із за-
значенням сум (грн.) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату
13.06.2017 160000

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 17.04.2018. По-
рядок та строк виплати дивідендів: буде визначений Наглядовою радою. 
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Директор  Мартиненко В.В.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

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

ство «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»

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

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

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

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

http://kcf.roshen.com/

1.6.Електронна поштова адреса емітента lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення події 19 04.2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення: 
2.1.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київ-

ська кондитерська фабрика «Рошен» 19 квітня 2018 р. прийнято рі-
шення про 

ОБРАННЯ:
Член Дирекції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Дарморос 

Валентина Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана 
терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повно-
важень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі по-
садових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переоб-
рання Дарморос В.І. на посаду члена Дирекції Товариства на новий термін 
повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», головний 
бухгалтер ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (правонаступник 
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»). Особа акціями Товариства не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Ки-
ївська кондитерська фабрика «Рошен» 19 квітня 2018 р. прийнято 
рішення про 

ОБРАННЯ:
Член Дирекції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Павленко 

Микола Костянтинович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), об-
раний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну 
повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про пере-
обрання Павленка М.К. на посаду члена Дирекції Товариства на новий термін 
повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
головний інженер ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», головний 
інженер ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (правонаступник ПАТ 
«Київська кондитерська фабрика «Рошен»). Особа акціями Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимості 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 згідно 
з законодавством України:

Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 
«Рошен»

_____________________ Бойчук В. Ю.
 / підпис МП /

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 "ХЕРСОН-
СЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 00131771
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Бериславське 

шосе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0552)35-24-56 (0552)35-24-42
5. Електронна поштова адреса data@tec.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

tec.ks.ua

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

II. Текст повідомлення
На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», якi 

вiдбулися 18.04.2018 року, прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинiв, а саме:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв значних правочинiв, а саме – укладення 
договорiв на осiнньо-зимовий опалювальний перiод 2018-2019 рокiв:

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергiї, яка спо-
живається населенням, гранична вартiсть яких не перевищуватиме 300 
000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» на виробництво електричної енергiї, гра-
нична вартiсть яких не перевищуватиме 255 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергiї, яка спо-
живається бюджетними установами/органiзацiями, гранична вартiсть яких 
не перевищуватиме 50 000 000,0 грн.;

- з НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергiї, яка спо-
живається пiдприємствами, органiзацiями та iншими споживачами (крiм 
бюджетних установ/органiзацiй), гранична вартiсть яких не перевищувати-
ме 40 000 000,0 грн.

2. Уповноважити керiвника Виконавчого органу Товариства (з правом 
передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних 
загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi 
Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 1 цього рiшення.

3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство 
має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 цього рiшення, щодо яких 
загальнi збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отриман-
ня згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинiв.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 645 000 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 

2017 рiк - 454 081 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 142,045%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 118966248 шт.
Зареєстровано голосуючих акцiй для участi у загальних зборах - 

118788768 шт.
Пiдсумки голосування: «за» - 118785708 шт. 
«проти» - 0; «утрималися» - 0
визнано недiйсними - 3060 шт.

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БІЛОКУРАКИНСЬКИй»
Річна інформація ПрАТ «Білокуракинський»  

за 2017р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Білокуракинський», 00847363, 92233, Луганська обл., Білокуракин-
ський р-н., с.Попівка, 06462-94-639; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://bilokurakynskyy.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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БІАРС», 
05456779, вул. Ольжича, буд. 29, 
м. Київ, Шевченківський р-н, 04060, 
Україна, 044-440-43-70

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

19.04.2018

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

www.biars.com.ua
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IНВЕСТИЦIйНА КОМПАНIЯ  

«РОМЕКС-IНВЕСТ»
Річна інформація емітента  

за 2017 рік: 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», 23725243, м. Київ 
, Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 

2, 0442315886; 2. Дата розкриття повного текстурічної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018 р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію:www.romex.kiev.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цін-
них 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 «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМ СТВО 
«САТУРН», 14308747, пр-кт Леся Кур-
баса, б.2Б, м.Київ, Святошинський, 03148, 
Україна, (044)403-08-09

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

19.04.2018 р.

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

http://www.jssaturn.com/ru-home.html

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Проектно-

технологічний інститут «Київоргбуд»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-

риство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951
1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-

Павленка, 4/6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00;  

590-45-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.

ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/ 
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 

2. Текст повідомлення
Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київ-

оргбуд» від 17.04.2018р. (Протокол № 23) відбулися наступні зміни у 
складі посадових осіб Товариства, а саме:

1. Звільнено (припинені повноваження):
– голову наглядової ради Бойка Ігоря Івановича, що перебував на 

посаді члена наглядової ради з 14.12.2011р. по 16.12.2011р.; з 
16.12.2011р. по 29.03.2012р. – головою наглядової ради Товариства; з 
29.03.2012р. по 12.04.2012р. – члена наглядової ради, з 12.04.2012р. 
– головою наглядової ради Товариства з подальшим переобранням на 
загальних зборах акціонерів Товариства.

Згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надав. Володіє 
пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі 0,000064 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав;

– члена наглядової ради Катриченка Юрія Олексійовича, що пере-
бував на посаді члена наглядової ради Товариства з 11.04.2017р. як 
представник акціонера ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Катриченко Ю.О. 
згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надав. Не акціонер. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

–– члена наглядової ради Терещука Олександра Олександровича, 
що перебував на посаді члена наглядової ради з 14.04.2015р. з подаль-
шим переобранням на загальних зборах акціонерів Товариства, згоди 
на розкриття інформації про паспортні дані не надав. Володіє акціями 
Товариства у розмірі 0,000064 %. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має;

– члена наглядової ради Уманську Олену Петрівну, що перебувала 
на посаді члена наглядової ради з 14.12.2011р. з подальшим переоб-
ранням на загальних зборах акціонерів Товариства Згоди на розкриття 
інформації про паспортні дані не надала. Володіє пакетом простих 
іменних акцій Товариства у розмірі 0,000064 %,. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

– члена наглядової ради Машковцева Сергiя Вячеславовича, що 
перебував на посаді члена наглядової ради з 11.04.2017р. Згоди на роз-
криття інформації про паспортні дані не надав. Володіє пакетом простих 
іменних акцій Товариства у розмірі 0,000064 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

2. Обрано:
– Уманську Олену Петрівну на посаду члена наглядової ради. Уман-

ська О.П. акціонер, володіє пакетом простих іменних акцій Товариства 
у розмірі 0,000064 %, згоди на розкриття інформації про паспортні дані 
не надала. Протягом останніх п’яти років займала посади: директор, 
генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Уманська О.П. обрана як представник акціонера 
ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але 
в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог 
Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ – 33499232 код за ЄДРІСІ 233821). 
Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПЗНВІФ «Сьомий» 
ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», складає 48,8578 %. Члена 
наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до 
наступних річних Загальних зборів;

– Катриченка Юрія Олексійовича на посаду члена наглядової ради 
Товариства. Катриченко Ю.О. акціями Товариства не володіє, згоди на 
розкриття інформації про паспортні дані не надав. Протягом останніх 
п’яти років займав посаду директора департаменту з управління майном 
та активами ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Катриченко Ю.О. обраний як пред-
ставник акціонера ПрАТ «ХК «Київміськбуд», код ЄДРПОУ – 23527052. 
Розмір пакета акцій Товариства, які належать ПрАТ «ХК «Київ міськбуд», 
складає 36,4226 %. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Това-
риства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів;

– Терещука Олександра Олександровича на посаду члена наглядової 
ради. Терещук О.О. акціонер, володіє пакетом простих іменних акцій 
Товариства у розмірі 0,000064 %, згоди на розкриття інформації про 
паспортні дані не надав. Протягом останніх п’яти років займав посади: 
головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань у галузі елек-
троенергетики. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Терещук О.О обраний як представник акціонера ТОВ «КУА 
«СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтер-
есах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет 
Менеджмент» (код ЄДРПОУ – 33499232 код за ЄДРІСІ 233821). Розмір 
пакета акцій Товариства, які належать ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА 
«СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», складає 48,8578 %. Члена наглядо-
вої ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних 
річних Загальних зборів;

– Лаврушу Миколу Михайловича на посаду члена наглядової ради. 
Лавруша М.М. акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. 
Лавруша М.М. згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надав. 
Протягом останніх п’яти років займав посади: заступник директора фінан-
сового фінансової служби. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Това-
риства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів;

– Фурзикову Діану Володимирівну на посаду члена наглядової ради. 
Фурзикова Д.В. акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. 
Фурзикова Д.В. згоди на розкриття інформації про паспортні дані не на-
дала. Протягом останніх п’яти років займала посаду заступника директо-
ра департаменту економіки та фінансів. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 
статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних збо-
рів.

Голова правління  Н.Пустовойт

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИй ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»
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1. Повідомлення про виникнення особливої інформації:
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна». Код ЄДРПОУ 14242682. 
Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 62. Міжміський код, 
телефон та факс: (0462)975235, (0462)975550. Електронна поштова адреса: 
yurist.desns@ukr.net. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується для розкриття інформації: despra.com.ua.

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових - осіб 
емітента

2. Текст повідомлення:
«Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 

припинено повноваження Голови Наглядової ради Буніна Андрія Юрійови-
ча у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа є представни-
ком акціонера Територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської облас-
ті (Чернігівської обласної ради), який володіє 51% акцій товариства, код 
ЄДРПОУ 25618741, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 
43. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в 
статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 16.06.2017 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Іванова Дмитра Йосипо-
вича у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа є представ-
ником акціонера Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт», який во-
лодіє 15,8499% акцій товариства, код ЄДРПОУ 14221006, адреса: 14000, м. 
Чернігів, проспект Перемоги, 62. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Володіє 0,003875% в статутному капіталі Товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2017 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Глека Вадима Петровича 
у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа є представником 
акціонера Приватного акціонерного товариства «Поліська страхова компа-
нія», який володіє 6,8298% в статутному капіталі товариства, код ЄДРПОУ 
31598066, адреса: 14013, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному капі-
талі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2017 
року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради – незалежного директора 
Шеремета Олега Семеновича у зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 
0,001937% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 13.04.2017 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради – незалежного директора 
Рема Олександра Олександровича у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Во-
лодіє 0% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 13.04.2017 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Бушай Віри Володимирів-
ни у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Акціонер, володіє 0,0155% в статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді: з 
13.04.2017 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
припинено повноваження Члена Наглядової ради Шолоха Олега Петровича 
у зв’язку з переобранням складу Наглядової ради. Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних. Акціонер, володіє 0,0155% в статутному 
капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2017 
року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Буніна Андрія Юрійовича. Особа є пред-
ставником акціонера Територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської 
області (Чернігівської обласної ради), який володіє 51% акцій товариства, 
код ЄДРПОУ 25618741, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект 
Миру, 43. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно законодавства. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: 2005 
- 2015 р. голова правління кредитної спілки «Гарантія-Кредит», 2000 – 2016 
р. фізична особа-підприємець, з 2016 р. начальник Управління комуналь-
ного майна Чернігівської області.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Свиридова Сергія Сергійовича. Особа є 
представником акціонера Територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігів-
ської області (Чернігівської обласної ради), який володіє 51% акцій товари-
ства, код ЄДРПОУ 25618741, місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект 
Миру, 43. Посадова особа не є акціонером. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно законодавства. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: за-
ступник начальника Управління комунального майна Чернігівської облас-
ті.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Іванова Дмитра Йосиповича. Особа є пред-
ставником акціонера Редакції Чернігівської обласної молодіжної газети 
«Гарт», який володіє 15,8499% акцій товариства, код ЄДРПОУ 14221006, 
адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Володіє 0,0038% в статутному капіталі То-
вариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно законодавства. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: працює голов ним 
редактором Чернігівської обласної молодіжної газети «Гарт».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Єрка Тараса Івановича. Особа є пред-
ставником акціонера Приватного акціонерного товариства «Поліська стра-
хова компанія», який володіє 6,8298% в статутному капіталі товариства, код 
ЄДРПОУ 31598066, адреса: 14013, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, 
46. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0% в 
статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання 
згідно законодавства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: працює начальником управління цінних паперів і інвестицій Публіч-
ного акціонерного товариства «Полікомбанк».

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2018 р.) 
обрано Членом Наглядової ради Шеремета Олега Семеновича. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє 0,001937% в статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згідно 
законодавства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: 
з 2008 по 2014 роки - Секретар Чернігівської міської ради, з 2014 по тепе-
рішній час - професор кафедри кримінального права Інституту права ім. 
В.Сташиса КПУ.»

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

Директор ПАТ «ПВК «Десна»  М.П. Вербовий. 16.11.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИй КОМПЛЕКС «ДЕСНА»

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА 
ШВЕЙНА ФАБРИКА»;  
код за ЄДРПОУ 

00309753; місцезнаходження: 42200, 
Сумська обл., м. Лебедин, Соборна 
площа, буд. 24; міжміський код та 
телефон: (05445) 2-16-08.

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

19.04.2018 року

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

www.fabrika.emitents.org

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕйНА ФАБРИКА»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 23 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИй РАйАГРОПОС-
ТАЧ", 00902560 44700 Волинська обл, 
Воло димир-Волинський р-н, м. Володимир-
Волин ський, вул. Вiленсь ка, 15. тел 03342 
20444,

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

19.04.2018

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

vvrap.emitents.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, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЛАКТАЛIС-
МИКОЛАЇВ", 23624594 Миколаїв-
ська, Ленiнський, 54018, м. Миколаїв, 
вул. Виноградна,2, (0512) 76-54-43,

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

23624594.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕР НЕ 
ТОВАРИСТВО "ВЕСЕЛИ-
НIВ СЬКА РОДЮЧIСТЬ", 
05490055, Миколаївська обл., 57001 
Веселинівський район, смт. Весели-
нове, вул. Перемоги, 6 (05163)91475,

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

23.04.2018

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

veselrad.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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВОЗНЕ-
СЕНСЬК ОБЛПЛЕМ-
СЕРВIС", 00702386 Миколаївська, 
Вознесенський р-н, 56500, м. Возне-
сенськ, вул.Висока, 38 (05134) 5-54-21,

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

23.04.2018

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

voznesenskoblplemservis.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 емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬ НIСТЮ 
"КОНСТРАКШН ЛТД", 
30626144 Миколаївська , Центральний, 
54001, м. Миколаїв, вул. Адмiраль-
ська, 31 Б (0512) 37-45-07 ,

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

23.04.2018

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

konstrakshn.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 емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВОМИР-
ГОРОДСЬКИй ЕЛЕВАТОР", 
00954685 Кіровоградська , Новомирго-
родський, 26000, м. Новомиргород, 
Залiзнична, 45 (05-256)41959,

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

23.04.2018

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

http://novomirgorod-elevator.com.ua

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

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРАЇНСЬКА ТРАНС-
ПОРТНА СТРАХОВА КОМПА НIЯ.", 
22945712м. Київ , Київ, 01033, Київ, Саксаган-
ського, 77 (044) 303-97-70,

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

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

utico.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО УПРАВЛIННЯ 
М Е Х А Н I ЗО ВА Н И Х  РО Б I Т 
"ГIДРО ЕНЕРГО БУД", 04679796 Ми-
колаївська, Доманiвський, 55000, м. Южно-
українськ, промислова зона (05134) 5-59-54,

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

23.04.2018

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

http://umr.pat.ua
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 23226362
3. Місцезнаходження: 25015, мiсто Кропивницький, Студентський 

бульвар, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 0522358213 0522358213
5. Електронна поштова адреса: kanc@kr.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

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

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (про-
токол вiд 17.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладання договорiв 
(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань 
ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед ПАТ «СБЕРБАНК» граничною 
сукупною вартiстю кожного зi значних правочинiв - до 2 500 млн. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 1 678 439 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 148,95 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй – 118 456 187 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у Загальних зборах – 110 469 365 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
– 110 469 365 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0 штук.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (про-
токол вiд 17.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладення договорiв 
(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань 
особи перед ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» граничною сукупною 
вартiстю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 1 678 439 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi - 148,95 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 118 456 187 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у Загальних зборах – 110 469 365 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 110 469 
365 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0 штук.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 17 квiтня 2018 року (про-
токол вiд 17.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: укладання договорiв 
(вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань 
ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» перед особою граничною сукупною 
вартiстю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 1 678 439 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi - 148,95 %. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 118 456 187 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у Загальних зборах – 110 469 365 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 110 469 
365 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0 штук.

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

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

2. Голова Правлiння (підпис) М.П. Стрюченко О.М. 18.04.2018

ПУБЛIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«КИЇВСЬКИй РIЧКОВИй ПОРТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03150071
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про роз-

міщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу.

II. Текст повідомлення
18.04.2018 року річними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» (нада-
лі – Товариство) прийняте рішення про збільшення статутного капіталу 
Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних 
акцій в кількості 14 285 715 штук, існуючої номінальної вартості, на 
сумму 5 000 000,25 грн., за рахунок додаткових внесків. Розмір збіль-
шення статутного капіталу товариства 5 000 000,25 грн. Номінальна 
вартість – 0,35 грн. Ціна розміщення – 0,35 грн., спосіб визначення ціни 
розміщення - на підставі незалежної оцінки акцій Товариства суб’єктом 
оціночної діяльності. Розміщення акцій може призвести до зміни влас-
ника значного пакета акцій емітента або збільшення частки у статутно-
му капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5% і більше 
відсотків акцій, а саме: 1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО», кількість акцій – 8749999 штук, частка у 
статутному капіталі до розміщення акцій - 24,999997%; 2. Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «САНТ ГАЛЕН ХОЛДIНГ», кількість акцій 
– 8749999 штук, частка у статутному капіталі до розміщення акцій - 
24,999997%; 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ДЕНДI-ПЛЮС», кількість акцій – 8400000 штук, частка у статутному 
капіталі до розміщення акцій - 24%; 4. ЛОРДУС IНК. (LORDUS INC.), 
кількість акцій – 3248902 штук, частка у статутному капіталі до розмі-
щення акцій - 9,282577%; 5. АСТОРIУС КЕПIТАЛ КОРП. (ASTORIUS 
CAPITAL CORP.), кількість акцій – 2825154 штук, частка у статутному 
капіталі до розміщення  акцій - 8,071868%; 6. ЕIРСОЛ ЛIМIТЕД (AIRSOL 
LIMITED), кількість  акцій – 2100000 штук, частка у статутному капіталі 
до розміщення акцій - 6%; Співвідношення загальної номінальної вар-
тості акцій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу 
– 40,8163%. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, які 
знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу – 100%. Інформація 
про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: 
кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається 
однакова сукупність прав, визначених законодавством та статутом 
товариства включаючи права на участь в управлінні товариством; 
участь у розподілі прибутку та отриманні частки чистого прибутку (ди-
відендів); отримання у разі ліквідації товариства частини його майна 
або вартості частини майна товариства, пропорційно частці простих 
акцій, що належать акціонеру, у загальній кількості простих акцій това-
риства; отримання інформації про господарську діяльність товариства, 
інші, передбачені законодавством та статутом. Спосіб оплати цінних 
паперів – оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національ-
ній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний 
рахунок товариства. Мета розміщення цінних паперів залучення до-
даткових інвестицій акціонерів, напрями використання отриманих коштів 
– відповідно до проспекту емісії акцій. Інформація щодо можливості 
конвертації цінних паперів – конвертація не передбачена.

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  Лошак Костянтин Анатолійович
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.04.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство «Київська виробнича 
компанiя «Рапiд» 

2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошуваль-

на, б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити 
повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Мiтченко Марiї Iванiвни 
(паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ МВС 
України Київської обл.;є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в 
статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 
22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити 
з 17.04.2018 року повноваження члена Наглядової ради Товариства - Васи-
ленко Тетяни Петрiвни (паспорт СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дар-
ницьким РУГУ МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства частка, якою 
володiє в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на 
посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити 
з 17.04.2018 року повноваження члена Наглядової ради Товариства - Ма-
нащенка Олексiя Кириловича (паспорт СМ 172465 виданий 05.10.1999 року 
Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл.;є акцiонером Товари-
ства, частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства - 0,012%). Строк 
перебування на посадi – з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити 
повноваження члена Наглядової ради Товариства - Олiйника Валерiя 
Анатолiйовича (паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським 
РУГУ МВС України м. Києва ; є акцiонером товариства, частка, якою володiє 
в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi 
– з 22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: припинити 
повноваження члена Наглядової ради Товариства - Яковенка Анатолiя 
Петровича (паспорт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ 
МВС України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в 

статутному капiталi Товариства - 0,010%). Строк перебування на посадi – з 
22.04.2017 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, а саме:

обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Мiтченко Марiю 
Iванiвну (паспорт СН 780797 виданий 10.02.1998 року Броварським МВГУ 
МВС України Київської обл.; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє 
в статутному капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - Голова На-
глядової ради Товариства.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано 
членом Наглядової ради Товариства - Василенко Тетяну Петрiвну (паспорт 
СН 243050 виданий 05.07.1996 року Дарницьким РУГУ МВС України м. 
Києва; є акцiонером Товариства, частка, володiє в статутному капiталi То-
вариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до наступних рiчних 
зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - член Наглядової ради Товариства. 

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема:

обрано членом Наглядової ради Товариства - Манащенка Олексiя Ки-
риловича (паспорт СМ 172465 вiд 05.10.1999р. Бориспiльським МРВ ГУ МВС 
України в Київськiй обл.; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в 
статутному капiталi Товариства - 0,012%). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - член Нагля-
дової ради Товариства.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано 
членом Наглядової ради Товариства - Олiйника Валерiя Анатолiйовича 
(паспорт СН 414338 виданий 11.03.1997 року Шевченкiвським РУГУ МВС 
України м. Києва); є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статут-
ному капiталi Товариства - 0,010%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до на-
ступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - член Наглядової ради 
Товариства.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень голови та членiв Наглядової ради Товариства, в зв’язку з 
закiнченням термiну (строку) дiї повноважень Наглядової ради Товариства, 
вiдповiдно до вимог ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», та 
обрано голову та членiв Наглядової ради Товариства, зокрема: обрано 
членом Наглядової ради Товариства - Яковенка Анатолiя Петровича (пас-
порт СН 897415 виданий 08.09.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України 
м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутному 
капiталi Товариства - 0,010%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на строк до на-
ступних рiчних зборiв Товариства (на 1 рiк). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - член Наглядової ради 
Товариства. 

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення пов-
новажень Генерального директора Товариства, в зв’язку з закiнченням 
термiну (строку) дiї повноважень, встановленого статутом Товариства, та 
прийнято рiшення про обрання Генерального директора Товариства, зо-
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крема: припинено повноваження Генерального директора Товариства Гри-
ненка Володимира Iвановича (паспорт СО 628586, виданий 27.03.2001 Пе-
черським РУГУ МВС України м. Києва; який є акцiонером Товариства, частка, 
якою володiє в статутному капiталi Товариства - 86.01%). Строк перебуван-
ня на посадi – з 19.04.2011 року по 17.04.2018 року. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

17 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
(протокол № 7 вiд 17.04.2018 року) прийнято рiшення про припинення повно-
важень Генерального директора Товариства в зв’язку з закiнченням термiну 
(строку) дiї повноважень, встановленого статутом Товариства, а також при-
йнято рiшення про обрання Генерального директора Товариства, зокрема: 
обрано Генерального директора Товариства - Гриненка Володимира 
Iвановича (паспорт СО 628586, виданий 27.03.2001 Печерським РУГУ МВС 

України м. Києва; є акцiонером Товариства, частка, якою володiє в статутно-
му капiталi Товариства - 86.01%). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу – на 7 рокiв. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року - Ге-
неральний директор 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 Гриненко Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВАЖПРОМАВТОМАТИКА"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

21266653

3. Місцезнаходження емітента 61072 Харкiвська обл., 
мiсто Харкiв проспект Ленiна, 
будинок 56

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vajpomavtomatika@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття інфор-
мації 

http://tpa-ua.com/razdel-akcionera

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» 
(код ЄДРПОУ 21266653) повiдомляє, що черговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 17.04.2018 року було прийнято рiшення про ви-
плату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 
роцi. Загальними зборами ПрАТ «ВАЖПРОМАВТОМАТИКА» (Протокол 
б/н вiд 17.04.2018р.) було визначено 10.09.2018 року датою складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, 
що пiдлягають виплатi, дорiвнює 6888,00 (шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят 
вiсiм) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 19.09.2018 р. по 
19.10.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо 
акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному 
обсязi.

Директор ____________ Кубишкiн Микола Олександрович

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

тента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА 
КОМПАНIЯ «РАПIД» 

2. Код за ЄДРПОУ 05475156
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, б. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-20-97 (044) 566-84-00
5. Електронна поштова адреса mitchenko@rapid.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
17.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства 

було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв (Протокол №7 вiд 17.04.2018 
року). Протоколом Наглядової ради Товариства № 82 вiд 17.04.2018 року 
встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв- 07.05.2018. Розмiр дивiдендiв що пiдлягають виплатi вiдповiдно 
до рiшення загальних зборiв (грн) - 2 грн на одну акцiю,що становить 100 
000 грн без урахування оподаткування. Строк виплати дивiдендiв - з 
15.05.2018 року по 17.10.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосе-
редньо акцiонерам, порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми 
дивiдендiв в повному обсязi.

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

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

М.П. 17.04.2018
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 92
2. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 8
3. ПРАТ АВТОА 38
4. ЗАТ АВТОСЕРВІС 54
5. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА СПІВДРУЖНІСТЬ 

«СЛАВУТИЧ-БОРИСПІЛЬ»
155

6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0928 146
7. ПРАТ АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
5

8. ПАТ АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 16
9. ПРАТ АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 105

10. ПАТ АГРОМАШ 123
11. ПАТ АГРОМАШ 154
12. ПРАТ АГРОПРОМСИСТЕМА 112
13. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 153
14. ПРАТ АГРОФІРМА ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ 33
15. ПРАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 5
16. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 8
17. ПРАТ АПТЕКА ПЕРВОЦВІТ 61
18. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 29
19. ПРАТ АСНОВА ХОЛДИНГ 50
20. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 39

21. ПРАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 41
22. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 120
23. ПРАТ АТП 11263 155
24. ПРАТ АТП АТЛАНТ 30
25. ПРАТ АТП АТЛАНТ 34
26. ПРАТ АТП АТЛАНТ 112
27. ПРАТ АТП-0801 50
28. ПРАТ БАКАЛІЯ 117
29. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 9
30. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 123
31. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 141
32. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 98
33. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 142
34. ПРАТ БЕРЕСТ 146
35. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 96
36. ПРАТ БІАРС 71
37. ПРАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 71
38. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВЕЛЕКТРОРЕМОНТ 45
39. ТОВ БІНАЙС 50
40. ПАТ БІОВЕТФАРМ 102
41. ПРАТ БІОФАРМА 65
42. ПРАТ БОРИСЛАВ-СПЕЦОДЯГ 156
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
43. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 46
44. ПРАТ БРАВО ТДМ 154
45. ПРАТ БРАВО ТДМ 156
46. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ ЗАВОД 37
47. ПАТ БРОДІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА
27

48. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 33
49. ПРАТ БУДАВТОДОР 38
50. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 

«ОДЕСБУД»
10

51. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 61
52. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 114
53. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 150
54. ПРАТ БУДПЕРЛІТ 146
55. БУРЯ А.В. 61
56. БУРЯ Д.А. 64
57. ПРАТ БЦ НИВКИ 13
58. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 25
59. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 25
60. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 77
61. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17163
117

62. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 119
63. ПРАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ 74
64. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УКРПАКСЕРВІС»
119

65. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА СТС 156
66. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
54

67. ПРАТ ВІДРОДЖЕННЯ 85
68. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 119
69. ПАТ ВІННИЦЯАВТОСПЕЦОБЛАДНАННЯ 39
70. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 42
71. ПРАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 47
72. ПРАТ ВІННИЧИНА-АВТО 100
73. ПРАТ ВНЕШТРАНС 18
74. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬК ОБЛПЛЕМСЕРВІС 74
75. ПАТ ВОЛИНЬГАЗ 110
76. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 89
77. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 74
78. ПАТ ВТОРМЕТ 94
79. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 36
80. ПРАТ ГАЛГАЗОТЕРМ 121
81. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 140
82. ПРАТ ГАЛНАФТОХІМ 144
83. ПРАТ ГЕДЕОН РІХТЕР УА 17
84. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 121
85. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 139
86. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 108
87. ПРАТ ГНІВАНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 48
88. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 69
89. ПАТ ГОТЕЛЬ «МИР» 46
90. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРАТИСЛАВА 67
91. ПРАТ ГРАНДБУД 6
92. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 12
93. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 87
94. ПРАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ (ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ)

94

95. ПРАТ ДАВИДІВ 107
96. ПРАТ ДБК-4 107
97. ПРТ ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ 146
98. ПРАТ ДЕРЕЖАНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 155
99. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧО-САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС 

«НИВА»
117

100. ДІСКАНТ Р.В. 64
101. ПРАТ ДІЯ 105
102. ПРАТ ДІЯ 106
103. ТОВ ДКП ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 99
104. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНИХ СПОРУД МІСТ ТА 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

54

105. ПРАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 42
106. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 
53

107. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 51
108. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 131
109. ПРАТ ДОБРЯНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА ПОЛІССЯ 146
110. ПРАТ ДОРІС 113
111. ПРАТ ДСУ-12 31
112. ПРАТ ЕДЕЛЬВІКА 145
113. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 11
114. ПАТ ЕКОГІНТОКС 108

115. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 104
116. ПРАТ ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД-СЛАВУТИЧ 150
117. ПРАТ ЕНЕРГІЯ-7 13
118. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖНИЙ ПОЇЗД №751 17
119. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
20

120. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

93

121. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО

69

122. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО

151

123. ПРАТ ЖИТЛОБУД 61
124. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 104
125. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 116
126. ПРАТ ЖИТОМИРПРОМСПЕЦБУД 65
127. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11854
110

128. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХІНДУСТРІЯ 155
129. ЗАТ ЗАВОД «АНТЕНА» 52
130. ПРАТ ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» 47
131. ПРАТ ЗАВОД ПЛАСТМАС 65
132. ПРАТ ЗАВОД ПУАНСОН 88
133. ПАТ ЗАВОД ТЕМП 99
134. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 134
135. ПРАТ ЗАПОРІЖМЕТАЛООПТТОРГ 150
136. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 48
137. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 48
138. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 49
139. ПРАТ ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ 103
140. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ
49

141. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 26
142. ПРАТ ЗВАРКА 145
143. ПРАТ ЗІРАСТ-ДНІПРО 59
144. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА СПК №1 119
145. ПАТ ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО 

ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 
109

146. ПРАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 108
147. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» 72
148. ПРАТ ІНКОТРАНС 60
149. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 85
150. ПАТ ІНСТИТУТ (ЦЕНТР) КОМПЛЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ПРОБЛЕМ
108

151. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 55
152. ПРАТ ІНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССІНГ ІНДАСТРІ 123
153. ПАТ ІРШАВСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
113

154. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 89
155. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 37
156. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 18
157. ПАТ КАМЕТ 130
158. ПАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 113
159. ПРАТ КАРЕ 124
160. КАРПЕНКО О.О. 64
161. ПРАТ КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
6

162. ПАТ КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 122
163. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 97
164. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 64
165. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 33
166. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 144
167. ПРАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 115
168. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 16
169. ПРАТ КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД 25
170. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 16
171. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 19
172. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 22
173. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 76
174. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 77
175. ПАТ КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» 156
176. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 61
177. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРПРОДКОНТРАКТ»
15

178. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
13061

99

179. ПРАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ

8

180. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 102
181. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 143
182. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 75
183. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 92
184. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 150
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
185. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 119
186. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 75
187. ПРАТ КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО 91
188. ПРАТ КІЦМАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
53

189. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 52
190. ПРАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 113
191. ПАТ КОБЛЕВО 43
192. ПАТ КОБЛЕВО 44
193. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 57
194. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 54
195. ПРАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР 99
196. ПРАТ КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС» 42
197. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ» 15
198. ПРАТ КОМПАНІЯ Д.І.Б. 120
199. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 52
200. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 59
201. ПАТ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР 60
202. ТОВ КОНСТРАКШН ЛТД 74
203. КОНЦЕРН «ТИТАН» 5
204. ПРАТ КОРДОН 47
205. ПРАТ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 55
206. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД ПУШКА 104
207. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 38
208. ПРАТ КРАСУНЯ 44
209. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 27
210. ПРАТ КУА КАРПАТИ-ІНВЕСТ 146
211. ПРАТ КУЛЬТТОВАРИ 37
212. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 51
213. ПРАТ ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ 74
214. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 73
215. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 22
216. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 81
217. ПАТ ЛУБНИФАРМ 106
218. ПРАТ ЛЬВІВ-АВТО 147
219. ПАТ ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ 32
220. ВАТ ЛЬВІВРЕСУРСИ 69
221. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 113
222. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР 155
223. ПРАТ МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН 113
224. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 53
225. ПРАТ МАНЕВИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО РОДЮЧІСТЬ 130
226. ПРАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 

ІЛЛІЧА
138

227. ПРАТ МАРС 89
228. ПрАТ МЕЛІОРАТОР 68
229. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 20
230. ПАТ МЕТАБАНК 125
231. ПРАТ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 96
232. ПРАТ МЕТИЗ 150
233. ПАТ МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС 42
234. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 110
235. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ 89
236. МИРОНЕНКО С.С. 61
237. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ 26
238. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
122

239. ПРАТ МІЗОЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

51

240. ПАТ МІОРИТМ 37
241. ПРАТ МІСТО 54
242. ПРАТ МКД 113
243. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10508
35

244. ПРАТ МОДА-СЕРВІС 38
245. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 37
246. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17140
117

247. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ 22
248. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 46
249. ПРАТ НАТАН-ІНВЕСТ 89
250. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 55
251. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 66
252. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 72
253. ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ 82
254. ПАТ НВП «СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 63
255. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 148
256. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 157 
6

257. ПРАТ НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ 117
258. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 74
259. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 129
260. ПРАТ ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 52

261. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 124
262. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 152
263. ПРАТ ОВРУЦЬКА СПК №8 37
264. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 68
265. ПРАТ ОДЕССІЛЬМАШ (ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ)
132

266. ПРАТ ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БУДПРЕСМАШ» 131
267. ВАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН 94
268. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 133
269. ВАТ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 143
270. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 42
271. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №156 146
272. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 61
273. ПРАТ ПЛОДООВОЧ. 153
274. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 44
275. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«РІВНЕОБЛГАЗ»
45

276. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

62

277. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРКАСИГАЗ»

64

278. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ 

90

279. ПРАТ ПОДІЛ 14
280. ПРАТ ПОДІЛЛЯ-ПЛЮС 121
281. ПРАТ ПОЛАКС 10
282. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 73
283. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 94
284. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 142
285. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 145
286. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 135
287. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 83
288. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД 

КЕРНЕЛ ГРУП
37

289. ПРАТ ПОЛЮС 50
290. ПРАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11839 142
291. ПРАТ ПРИГМА ПРЕС 142
292. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 84
293. ПРАТ ПРИКАРПАТМОЛОКО 37
294. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 61
295. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 11
296. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 12
297. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 13
298. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 14
299. ПРАТ ПРИОЗЕРНЕ 2 36
300. ПРАТ ПРОДТОВАРИ 117
301. ПАТ ПРОДЦЕНТР 32
302. ВАТ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГІЯ» 45
303. ПРАТ ПРОЖЕКТОР 103
304. ПРАТ ПРОМАВТОМАТИКА 38
305. ПАТ ПТІ КИЇВОРГБУД 72
306. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629 69
307. ПРАТ РАЗНОБИТПРОДУКТ 150
308. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 48
309. ПРАТ РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН 28
310. ПРАТ РІМАЛ 156
311. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 41
312. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 45
313. ТОВ РУCИНІЯ 109
314. ПРАТ РУЖИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

11840
40

315. ПРАТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 117
316. ПРАТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 118
317. ДП САВСЕРВІС КАРПАТИ 50
318. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 50
319. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 46
320. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 59
321. ПРАТ СВАЛЯВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 111
322. ПРАТ СВІТЛОФОР 52
323. ПРАТ СИСТЕМ СОЛЮШНС 153
324. ПРАТ СІВАЧ 61
325. ПРАТ СК АВЕРС 81
326. ПРАТ СК АЕЛІТА 144
327. ПРАТ СК КИЇВСЬКА РУСЬ 63
328. ПРАТ СК ОНІКС 32
329. ПРАТ СК ОНІКС 101
330. ПРАТ СК ОНІКС 112
331. ПРАТ СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 102
332. ПРТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 35
333. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 39
334. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 40
335. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 40
336. ПРАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 118
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
337. ПРАТ СПЕКТР-СМІЛА 118
338. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 50
339. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕХАНІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

КОЛОНА №6 УКРХМІЛЬБУД
41

340. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
УПРАВЛІННЯ №8 «МОНОЛІТБУД»

38

341. ПРАТ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
В.В. ІМПЕКС 

13

342. ПРАТ СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ 117
343. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ 112
344. ПРАТ СТАРТ 112
345. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА ТАС 112
346. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГРУП» 55
347. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР» 99
348. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ В.І.П. 103
349. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 66
350. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УУРАЇНИ 23
351. ПРАТ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УУРАЇНИ 145
352. ПРАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН 122
353. ПрАТ СУДНОПІДЙОМ 68
354. ПРАТ ТЕАТРАЛЬНЕ 121
355. ПРАТ ТЕКСТЕМП 127
356. ПРАТ ТЕРА 110
357. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ВАКУЛА» 42
358. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 48
359. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРБУДМАТЕРІАЛИ» 50
360. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» 5
361. ПРАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 83
362. ПАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 152
363. ПАТ ТУРБОАТОМ 97
364. ПАТ ТУРБОАТОМ 97
365. ПАТ ТУРБОАТОМ 137
366. ПРАТ ТУРБОТА 94
367. УГНІВЕНКО С. М. 64
368. ВАТ УКРАВТОБУСПРОМ 154
369. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 89
370. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 97
371. ЗАТ УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 74
372. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
38

373. ПРАТ УКРЕНЕРГОЗБУТ 107
374. ПРАТ УКРЕНЕРГОРЕМОНТ 86
375. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 66
376. ПРАТ УКРКОМУНКОМПЛЕКТ 103
377. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
378. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
379. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 84
380. ПРАТ УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО 70
381. ПРАТ УКРТЕХЗВ'ЯЗОК 68
382. ПРАТ УКРТОРГБУД 39
383. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 106
384. ПРАТ УМТ 89
385. ПРАТ УНІВЕРМАГ«СІВЕРСЬКИЙ» 150
386. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 

ГІДРОЕНЕРГОБУД 
74

387. ПРАТ ФАБРИКА ВИЖІВКА 146
388. ПРАТ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АТІКА» 89
389. ПРАТ ФІРМА ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ 68
390. ПРАТ ФІРМА ПОЛТАВПИВО 112
391. ПРАТ ФІРМА ПОЛТАВПИВО 116

392. ТОВ ФІТО-ЛЕК 55
393. ПРАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 88
394. ПРАТ ФРЕГАТ 5
395. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА «ГЛОБУС» 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

59

396. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ 47
397. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
57

398. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

57

399. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД САНТЕХВИРОБІВ 56
400. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 56
401. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 58
402. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 82
403. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 71
404. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 149
405. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 24
406. ПрАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 34
407. ПрАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 35
408. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10573
48

409. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 17
410. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 17
411. ПРАТ ХУСТСЬКИЙ КАР’ЄР 45
412. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА УКРАЇНА 111
413. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА УКРАЇНА 147
414. ПРАТ ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» 29
415. ПРАТ ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС 21
416. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 36
417. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 109
418. ПРАТ ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ 112
419. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 54
420. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 6
421. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА 

ФАБРИКА 
150

422. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ 111
423. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 15
424. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 128
425. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»
23

426. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»

24

427. ПРАТ ЧИНБАР 114
428. ПРАТ ЧИНБАР 149
429. ПРАТ ЧОПІВСЬКЕ 109
430. ТОВ Ш.Р.ІНТЕРНЕШНЛ 13
431. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 57
432. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 58
433. ПАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМЕНІ ТІНЯКОВА 60
434. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

15962
85

435. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
15962

86

436. ПРАТ ЩОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 66
437. ПРАТ ЮГ- АГРО 27
438. ПРАТ ЮГ- АГРО 28
439. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 7
440. ПАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 67
441. ПАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 14
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(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
20.04.2018 р. 


