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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Завод «Металоприлад»
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
«Завод «Металоприлад», 02969432, вул. Драй Хмари 21, м.Кам'янецьПодiльський, Кам'янець-Подiльський, Хмельницька, 32300, 0384930363
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: metaloprylad.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МIОРА ЕСТЕЙТС»

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

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017р.
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «МIОРА ЕСТЕЙТС»,
місцезнаходження, міжміський 31868000, 01033, м.Київ,
код та телефон емітента
вул. Панькiвська, буд.5, 066-025-00-08
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
https://smida.gov.ua/site/31868000/
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАемітента, код за ЄДРПОУ,
РИСТВО «ЛЮБАШIВСЬКИЙ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ЕЛЕВАТОР», 00955153, вулиця
Спортивна, 4-А,, селище міського типу
емітента
Любашівка,, Любашiвський район,, Одеська область, 66502, 0 (4864) 2-25-82
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі https://usilos.com/lubashivka-silo/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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

Приватне акцiонерне
товариство
«Корпорацiя «Аверс»,

13345692, Волинська , 43000, м.Луцьк,
пр.Соборностi,28 (0332) 280000
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
http://mediaavers.com
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Обухiвська Райсiльгоспхiмiя»,
місцезнаходження, міжміський 05489230, 08702, Київська обл.,
код та телефон емітента
м.Обухiв, вул.Калинова, б.57,
(045 72) 5 01-44
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
www.pat-orsh.com.ua
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»

Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування
в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», ідентифікаційний код 00152230, 78400, Україна, Івано-Франківська обл., м. Надвірна,
вул. Майданська, буд. 5, (0342) 501837, (0342) 501844.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.nnpz.com.ua.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ-СЕРВIС IНК», ідентифікаційний код
13659226.
5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у
разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів
зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини):
Загальні збори акціонерів Товариства відбулись 11 квітня 2017 року,
реєстраційною комісією зафіксовано для участі у зборах - 98,4515 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» від загальної
кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.
Перелiк питань,
що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття
рiшення про припинення її повноважень.
2.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
акцiонерiв.
3.Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансовогосподарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Виконавчого органу Товариства.
4.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi
в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради.
5.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi.
8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту
в новiй редакцiї.
11.Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
12.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Наглядової ради Товариства.
13.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу
контролю «Ревiзiйна комісія».
Пропозицій до порядку денного не надходило.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється
у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/ перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається): рішення про виплату
дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймались.
Голова Правління
ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»

90

І.О. Юркевич

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватного акціонерного
товариства «Новокаховський завод
силікатної цегли»

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Новокаховський завод силікатної цегли». Код за ЄДРПОУ 05520359.
Місцезнаходження: 74900 Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 13, міжміський код та телефон:(05549)4-51-32
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2017 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: nk-tsegla.in.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит» ЄДРПОУ
31221244
5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 14.04.2017 р. Кворум зборів - 97,93% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання Голови
та Секретаря загальних зборів. 2.Обрання Лічильної комісії. 3.Прийняття
рішення за наслідками розгляду річного звіту Наглядової ради Товариства
за 2016 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора
Товариства за 2016 рік.5.Прийняття рішення за наслідками розгляду результатів перевірки фінансово-господарскої діяльності Товариства аудитором за 2016 рік.6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2016 рік. 7.Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році. 8.Про попереднє схвалення та надання повноважень директору вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить
більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 9.Затвердження змін до Статуту Товариства.
10.Затвердження у новій редакції положень «Про загальні збори», «Про
наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової
ради на підставі його заяви про вихід із складу Наглядової ради. 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради. 13.Обрання та затвредження голови Наглядової ради.
6. Інформація про дивіденди. Питання стосовно нарахування та виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Новокаховський завод силікатної цегли» за 2016 рік на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 14.04.2017 року не розглядалось
та не приймалось.
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
5446,8
5500,3
Основні засоби (за залишковою
4939,8
5083,7
вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
131,0
112,9
Сумарна дебіторська заборгова267,8
188,4
ність
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
59,8
Власний капітал
3743,7
3747,4
Статутний капітал
3742,3
3742,3
Нерозподілений прибуток
(3699,1)
(3711,7)
(непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і
0
0
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпе1650,29
1752,9
чення
Чистий прибуток (збиток) на одну
(0,9885)
(0,9918)
просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток
(09885)
(09918)
(збиток) на одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
3742300
3742300
акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
викуплені протягом звітного
періоду:
- загальна номінальна вартість
0
0
- у відсотках від статутного
0
0
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених
0
0
на викуп цінних паперів власних
випусків протягом періоду
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14312430
3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96
5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. (Протокол
№31 від 20.04.2018р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень:
- Посадова особа Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Голова Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,131897%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
7145454,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Бахмач Наталя Володимирівна (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
2925116,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Заніздра Володимир Васильович (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001063%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
315грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000177%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
52,5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
- Посадова особа Гуртовий Михайло Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Наглядової
ради, припинила повноваження 20.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.04.2017р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. (Протокол
№31 від 20.04.2018р.) на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства:
- Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Головою Наглядової ради
обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 20.04.2018р.) з числа
членів, обраних загальними зборами. Володiє часткою в статутному капіталі
емiтента 24,131897%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7145454,75грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ
«НВП «Радій», Голова Наглядової ради ПАТ «Кіровоградграніт».
Посадова особа є акціонером ПАТ «НВП «Радій», якому належить1361039 штук акцій.
- Бахмач Наталя Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не
надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
2 925 116,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «НВП
«Радій» заступник кервника служби проектної підтримки. Посадова особа є
акціонером ПАТ «НВП «Радій», якій належить 557165 штук акцій.
- Смірнова Тетяна Феофанівна (згоди на розкриття паспортних даних не
надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «НВП «Радій» директор з соціально-побутового розвитку. Посадова особа є представником акціонера - фізичної особи Кожина Олександра Анатолійовича,
якому належить 160 штук акцій на суму 840,00грн., що становить 0,002836%
статутного капіталу товариства.
- Кайдаш Юрій Анатолійович (згоди на розкриття паспортних даних не
надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Кіровоградграніт» Генеральний директор. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт» (код за ЄДРПОУ 13744297,
місцезнаходження: Кіровоградська обл., с.Соколівське, вул.Шосейна, 50),
якому належить 503235 штук акцій на суму 2641983,75грн., що становить
8,922606% статутного капіталу товариства.
- Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не
надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «НВП «Радій» спеціаліст по цінним паперам. Посадова особа є представником акціонера - фізичної
особи Бегун Аліни Петрівни, якій належить 524147 штук акцій на суму
2751771,75грн., що становить 9,293386% статутного капіталу товариства.
- Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття паспортних даних
не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «НВП
«Радій» 2007-2016р.р. начальник служби технологічної підготовки виробництва, з 2016р по т.ч. заступник начальника цеха №5. Посадова особа є
представником акціонера - юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт» (код
за ЄДРПОУ 13744297, місцезнаходження: Кіровоградська обл., с.Соколівське, вул.Шосейна, 50) , якому належить 503235 штук акцій на суму
2641983,75грн., що становить 8,922606% статутного капіталу товариства.
- Гуртовий Михайло Олександрович (згоди на розкриття паспортних
даних не надавалось) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «НВП «Радій» заступник начальника управління правового
забезпечення. Посадова особа є представником акціонера - юридичної
особи Ensol SA (код CHE-115.877.254, місцезнаходження: Place Bel-Air, 1
c/o MCE, Lausanne, Швейцарія), якому належить 1409000 штук акцій на
суму 7397250,00грн., що становить 24,982269% статутного капіталу товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор Сіора О.А. 20.04.2018р.

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Рада»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Рада», 13546746, Житомирська обл. Богунський р-н 10014 м. Житомир вул. Якiра, 18, 0412-244531
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://rada-compani.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової звiтностi за
2017 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.
5. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв - не розкривають Товариства - емiтенти облiгацiй
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14312430
3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда,
буд.29
4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96
5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Співвідношення
Вартість активів
граничної сукупності
Гранична
емітента за
вартості правочинів
Дата
сукупність
даними
N
до вартості активів
прийняття
вартості
останньої річної
з/п
емітента за даними
рішення
правочинів
фінансової
останньої річної
(тис. грн)
звітності
фінансової звітності
(тис. грн)
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1
20.04.2018
4858779
1139004
426,58138
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди,
підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії,
комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу,
банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науководослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична
вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати сто
п’ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка
передує дню укладання правочину;
Гранична сукупна вартість правочинів: 4858779тис.грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 1139004 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 426,58%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 4376166шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних
зборах: 4357446шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:
4356406шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття
рішення: 1040шт.

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 Сіора О.А. 20.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 20023569
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445851462 0444625062
5. Електронна поштова адреса: ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Банком значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Банком протягом строку з дати прийняття цього рiшення по
20.04.2019 року, без обмеження кола осiб, валюти та iнших умов, на яких
вчинятимуться цi правочини. При цьому визначено, що розмiр кожного
окремого правочину, що може вчинятися Банком, не має перевищувати
50% вартостi активiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк та уповноважено Голову Правлiння Банку, а у разi її
тимчасової
вiдсутностi
(вiдпустка,
вiдрядження,
тимчасова
непрацездатнiсть) – особу, яка буде виконувати обов’язки Голови
Правлiння Банку на пiдписання цих правочинiв за умови їх погодження
Правлiнням Банку, якщо це правочини: щодо здiйснення операцiй за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України, внесення змiн в
умови таких правочинiв; щодо здiйснення валютних операцiй на
мiжбанкiвському ринку (операцiй, пов’язаних з перемiщенням або переходом права власностi на валютнi цiнностi), а саме: 1) «тод»; 2) «том»;
3)«спот»; 4) «своп»; 5) «форвард»; внесення змiн в умови всiх перелiчених
у цьому пунктi правочинiв; щодо операцiй за кореспондентськими рахунками Банку, вiдкритими в iнших банках, в тому числi розмiщення залишкiв
коштiв на цих рахунках, внесення змiн в умови таких правочинiв. Вартiсть
активiв ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 рiк – складає 878 283 тис. грн. Гранична сукупна вартiсть
за такими правочинами за перiод з дати прийняття цього рiшення по
20.04.2019 року не може перевищувати 150000000 тис. грн., тобто не
бiльш нiж 17078,78 % вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Банку.
Загальна кількість голосуючих акцій – 291967894 голосів, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 290083237 голосiв; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення - 290083237 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «проти» прийняття рiшення – нуль голосiв.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 14312430
3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою то-
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вариства 19.04.2018 р. (Протокол №55 від 19.04.2018р.) Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої заяви за згодою
сторін. Посадова особа Смірнова Тетяна Феофанівна (згоди на розкриття
паспортних даних не надавалось), яка займала посаду Член Дирекції - директор з соціально-побутового розвитку, припинила повноваження
19.04.2018р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: з 21.04.2017р. Нікого не обрано на посаду 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.А.Сіора 19.04.2018р.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів

ПАТ «Укрводпроект» за 2017 рік.

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: «Український головний проектнорозвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва», 01035101м. Київ , Соломянський, 03035, м. Київ,
Митрополита Василя Липкiвського, 45 тел. (044)-248-70-16,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 19 квітня 2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію
www.uvp-kiev.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності - ТОВ «МАЛТIКОМ» ,
5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних Зборів – чергові. Дата проведення – 14.04.2017 р. Кворум Зборів - 89,46%.
Порядок денний:1.Про обрання Лiчильної комiсiї.2. Про обрання голови
та секретаря Зборiв.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за
2016 рiк та основнi напрямки роботи на 2017 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради
Товариства за 2016 рiк.5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2016 рiк.6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв
Правлiння, Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту
i балансу Товариства за 2016 рiк.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства
за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження кошторисiв витрат на утримання Наглядової ради,
встановлення розмiру їх винагороди.11. Обрання особи, яка уповноважується Зборами на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.12. Затвердження Положення про Наглядову Раду. 13.Прийняття рiшення про
припинення повноважень Лiчильної комiсiї.
Загальнi Збори акцiонерiв прийняли такi рiшення по пунктам 1-13 Порядку денного Зборiв:
1. Вирiшили обрати: Головою Лiчильної комiсiї - Єрлiнєкова С.М.,Членами
Лiчильної комiсiї - Андрiйченко М.Т.,- Черниша В.М. 2. Вирiшили обрати:
Головою Зборiв - Величко С.В., Секретарем Зборiв – Ковтонюк О.А.
3. Вирiшили: Роботу Правлiння Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною.
4. Вирiшили: Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовiльною та
затвердити звiт за 2016 рiк. 5. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Вирiшили: 1. Затвердити звiт Правлiння Товариства
за 2016 рiк. 2. Затвердити валюту балансу за 2016 рiк в розмiрi 46482,0 тис.
грн. 7. Вирiшили: 7.1. Кошти прибутку Товариства в резервний капiтал не
направляти. 7.2.Дивiденди по результатах роботи Товариства за 2016 рiк
не виплачувати. 8. Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової
ради Товариства Величко С.В., Маркiна В.В., Юрченко Ю.П. 9. Вирiшили За
результатами кумулятивного голосування обрати членами Наглядової
ради акцiонерiв: 1. Величко С.В. 3434443 голосiв, 2. Маркiн В.В - 4824533
голосiв, 3.Юрченко Ю.П. - 3503988 голосiв 4.Жураховська О.А. - 3434443
голосiв. 5. Радченко Н.В. - 3434443 голосiв 10 Вирiшили: 1 Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової Ради з 14.04.2017р. по 13.04.2018
року, обраної загальними зборами акцiонерiв. 2 Затвердити на перiод з
14.04.2017 р. до 13.04.2018 року розмiри винагороди Головi Наглядової
ради та членам Наглядової ради,вiдповiдно до кошторису на утримання
Наглядової ради. 11 Вирiшили : Уповноважити Голову Правлiння Дупляка
В.Д. на пiдписання цивiльно-правових договорiв та кошторисiв з членами
Наглядової Ради Товариства. 12 Вирішили: Затвердити Положення про На-

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
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство
дження, міжміський код та
"Куликiвське молоко",
телефон емітента
05388983 , Чернігівська Куликiвський
16300 смт. Куликiвка 8-го Березня,
буд. 18-А (04643) 21535
2. Дата розкриття повного тексту річ- 23.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
kulik-moloko.net.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

глядову раду. 13.Вирiшили: Припинити повноваження Лiчильної комiсiї на
загальних Зборах акцiонерiв ПАТ «Укрводпроект» 14 квiтня 2017 року.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітЗа результатами
нього періоду
періоду, що передував звітньому
за
за
за
за
простими привіле- простими привілеакціями йованими акціями йованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
0.000
0.000
0.000
0.000
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на
0.000
0.000
0.000
0.000
одну акцію, грн.
Сума виплачених
0.000
0.000
6162.000
0.000
дивідендів, грн.
Дата складання
переліку осіб, які мають
право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
Виплата дивiдендiв : черговi загальнi Збори
акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2017 року
прийняли рiшення: по пiдсумках роботи
Товариства за 2016 рiк дивiденди не
виплачувати. У звiтному перiодi були
виплаченi дивiденти за попереднi перiоди у
розмiрi 6162,00 грн.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
47071
46482
Основні засоби (за залишковою вартістю)
35843
36615
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
1106
473
Сумарна дебіторська заборгованість
6241
6132
Грошові кошти та їх еквіваленти
3020
2428
Власний капітал
45695
45502
Статутний капітал
1179
1179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
6309
6116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
92
90
Поточні зобов'язання і забезпечення
1284
890
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
-0.09120
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.09120
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
4715152
4715152
Цінні папери власних
загальна номіналь0
0
випусків, викуплені протягом на вартість
у відсотках від
0
0
звітного періоду
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
0
власних випусків протягом періоду
Наглядова Рада

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне розміщення цінних паперів, для опублікування
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3», 01296639
14010, м. Чернiгiв, вул. Попова, 6
(0462) 667332
23.04.2018

chernigivtsegla.pat.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань,
місцезнаходження,
міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця), якою
проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні
збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРОЙАВТОСЕРВИС", 00910593, 65085 Одеська об-

ласть Малиновський м. Одеса вул. Моторна, буд. 4, (048) 740-27-51

20.04.2018

www.stroyavto.pat.ua

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА
"ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ, 21026423

28.04.2017 року
Кворум 83,39 %
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї. Прийняття
рiшення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування
на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборiв,
прийняття рiшень з питань порядку
проведення зборiв (регламенту зборiв).
4. Розгляд звiту голови правлiння за
2016 р. та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту голови
правлiння.
5. Розгляд звiту наглядової ради
товариства за 2016 р. та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради.
6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї
товариства за 2016 р. та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту
ревiзiйної комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту товариства
за 2016 р. Розподiл прибутку i збиткiв
товариства за 2016 р., затвердження
розмiру рiчних дивiдендiв.
20.10.2017 року
Кворум 83,39 %
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї. Прийняття
рiшення про припинення її повноважень.
2. Затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування
на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборiв,
прийняття рiшень з питань порядку
проведення зборiв (регламенту
зборiв).
4. Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом
року з дати прийняття рiшення, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство "Гравiтон"

14314647
58023, м. Чернiвцi, Руська, 248
0372 57-03-34 0372 57-03-34
14314647@emitent.net.ua
https://sites.google.com/site/
patgraviton/povidomlenna

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що
перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу - 20.04.2018 року.
Назва органу, що прийняв таке рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв - акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 115 000 000 штук ( сто п’ятнадцять
мiльйонiв штук) на суму 28 750 000,00 грн. (дев’ятнадцять вiсiм мiльйонiв
сiмсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).
Спосiб розмiщення - приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом
додаткового випуску акцiй - статутний капiтал збiльшується на 28 750 000,00
грн. (дев’ятнадцять вiсiм мiльйонiв сiмсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).
Номiнальна вартiсть акцiй - 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копiйок).
Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення - цiна розмiщення
акцiй становить 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копiйок) за одну акцiю,
що дорiвнює номiнальнiй вартостi 0,25 (нуль гривень двадцять п’ять копiйок)
та не нижча за ринкову. Ринкова вартiсть визначена суб'єктом оцiночної
дiяльностi - ТОВ «ОЦIНКА IНФОРМ» (Сертифiкат суб’єкта оцiночної
дiяльностi № 104/17 вiд 17.02.2017р.) станом на день, що передує дню
опублiкування в установленому порядку повiдомлення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, тобто станом на 19 березня 2018р.
(повiдомлення опублiковано в газетi «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку» 20.03.2018р. № 54 (2807). Ринкова
вартiсть однiєї простої iменної акцiї Товариства становить 0,25 гривень
(нуль гривен двадцять п’ять копiйок). Ринкова вартiсть акцiй затверджена
рiшенням Наглядової ради (Протокол № 36 вiд 21.03.2018р.)
Розмiщення акцiй може призвести до збiльшення частки у статутному
капiталi товариства акцiонера ПП «ТБ ЛОГ», яке володiє часткою в статутному капiталi- 89,143365%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi :
89143365 шт.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв,
на яку вони розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента на дату
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 115%.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв
емiтента, якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу емiтента на
дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмащуються - права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмащуються, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно
грошовими коштами в нацiональний валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв - отриманi кошти планується використати для поповнення
обiгових коштiв Товариства з метою проведення модернiзацiї, ремонту,
капiтального ремонту власних будiвель ПрАТ «ГРАВIТОН».
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - конвертацiю
цiнних паперiв не передбачено.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство
зобов'язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй
в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв 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
Чорноусенко Вiталiй Анатолiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“Якобз Дау Егбертс Україна”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента
"Якобз Дау Егбертс Україна"
2. Код за ЄДРПОУ
39709794
3. Місцезнаходження
42600, мiсто Тростянець, Набережна
28А
4. Міжміський код, телефон
0542 702 505 та факс
5. Електронна поштова
matseykiv@jdecoffee.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі https://www.jacobsdouweegberts.com/
Інтернет, яка додатково
about-us/ukraine
використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2018 року рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв
Емiтента (протокол №14 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Предмет правочинiв: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/
або реалiзацiї товарiв, продукцiї та/або надання та/або отримання послуг, виконання робiт, залучення кредитiв та/або позик, надання майнової та/або фiнансової поруки за третiх осiб, оренди та суборенди рухомого або нерухомого майна - на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв в гривнi (або еквiвалент в iноземнiй валютi) на дату укладення
вiдповiдного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди,
контракту).

Уповноважено на пiдписання документiв щодо укладання правочинiв
вiд iменi Товариства повноважних представникiв Товариства згiдно з матрицею пiдписання договорiв Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до чинного законодавства України: гранична сума
таких правочинiв укладених Товариством в перiод до дати проведення
наступних зборiв акцiонерiв не може перевищувати 10 мiльярдiв гривень
без урахування ПДВ чи iнших обов’язкових платежiв\зборiв.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 1 175 982 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 850,4%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 422 422 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних
зборах - 3 422 247 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 3 422 247 штук, «проти» 0 штук. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством України, статутом Емiтента не
визначенi.
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
Мацейкiв М.М.
(довiренiсть вiд
01.01.2018)
Старший спецiалiст з корпора(підпис)
(ініціали та прізвище
тивного управлiння i реєстрацiї
керівника)
торгових марок, Україна, Сх.
Європа, Центр.Азія,
Бл.Схід та Африка
М.П.
20.04.2018
(дата)

Приватне акцiонерне товариство “Концерн Хлiбпром”
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
"Концерн Хлiбпром"
2. Код за ЄДРПОУ
05511001
3. Місцезнаходження
79035, м. Львiв, вул. Хлiбна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0322977270 0322977270
5. Електронна поштова адреса
office@hlibprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.hlibprom.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р. припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Запотiчного Петра Богдановича
(паспорт серiї КС №361077, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України
у Львiвськiй областi 10.08.2004р.), часткою в статутному капiталi Товариства
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 29.04.2015р.
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р. припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Процiв Ольги Василiвни
(паспорт серiї СТ №209203, виданий Рогатинським РВ УМВС України у
Iвано-Франкiвськiй областi 07.09.2010р.), часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з
29.04.2015р.
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р. припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Кобетяка Олександра
Олександровича (паспорт серiї КС №822669, виданий Шевченкiвським РВ

ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 10.03.2011р.), часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства з 29.04.2015р.
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р.обрати членом
ревiзiйної комiсiї Коненка Олексiя Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на
який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
наступнi посади: начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з
iнвесторами ПАТ «Концерн Галнафтогаз», директор ТОВ «Оккосхiдiнвест».
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р.обрати членом
ревiзiйної комiсiї Спiвака Андрiя Iгоровича (згоди на розкриття паспортних
даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на
який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав
наступнi посади: провiдний економiст вiддiлу корпоративних фiнансiв та
зв'язкiв з iнвесторами ПАТ «Концерн Галнафтогаз», директор
ТОВ «Волиньiнжавтосервiс ЛТД».
20.04.2018р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ
№01/18 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення з 20.04.2018р.обрати членом
ревiзiйної комiсiї Колач Юлiю Львiвну (згоди на розкриття паспортних даних
не надано), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який
призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймав
посаду фахiвець вiддiлу фiнансової звiтностi ПрАТ «Концерн Хлiбпром»,
начальник вiддiлу облiку запасiв ПАТ «Концерн Хлiбпром».
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
Аверченко Владислав Анатолiйович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової
звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНiЯ
"СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО",

05471081 Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н.,, 08132, м. Вишневе, ,
вул. Київська, 8є 0459855050,
23.04.2018

www.sevenergo.com.ua
ТОВ « Аудиторська фiрма «АУДИТСТАНДАРТ» , 32852960
Титаренко В.М.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство). Загальні збори акціонерів від 19 квітня
2017р. Кворум 94,50 %. Скликані Наглядовою радою. Порядок денний:
1)Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень
членів лічильної комісії; 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; 3) Звіт Генерального директора про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства; 5) Звіт Ревізійної
комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної
комісії Товариства; 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
7)Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016
році; 8)Про зміну типу Товариства; 9)Про внесення змін до статуту Товариства; 10) Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства; 11) Про
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства; 13) Затвердження умов договорів,
що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету)
Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради; 14)Про схвалення/надання
згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені

з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів; 15) Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів; 16)
Про схвалення та/або вчинення правочинів. Результати розгляду питання
11.1 порядку денного – рішення не прийнято. З усіх інших питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийняті
та затвердженні відповідного до чинного законодавства. Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК»СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та
їх уповноважених представників 19.04.2017року з 13години 00 хвилин до
13 години 30 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією
зареєстровано 5 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників
простих іменних акцій, з яких 1 особа, яка сукупно володіє 29 не голосуючих простих іменних акцій, та 4 особи, які володіють 24 813 3088 голосуючих простих іменних акцій, що становить 94,50% загальної кількості голосів
акцій.
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
193711
204800
Основні засоби (за залишковою вартістю)
247
11
Довгострокові фінансові інвестиції
1662
12710
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
25
24
Грошові кошти та їх еквіваленти
33
69
Власний капітал
43242
47584
Статутний капітал
6722
6722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
34840
39182
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
9162
19317
Поточні зобов'язання і забезпечення
141307
137899
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.16148 1.25022
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0.16148 1.25022
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
26889600 26889600
Цінні папери власних випус- загальна номінальна
10155
0
ків, викуплені протягом звітно- вартість
у відсотках від
х
х
го періоду (облігації серії В)
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
10264
0
паперів власних випусків протягом періоду
Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» Миргородський В.В.

Приватне акціонерне товариство
«Токмацьке АТП-12365»
Оголошення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію
випуску цінних паперів. Приватне акціонерне товариство
«Токмацьке
АТП-12365»
(код
за
ЄДРПОУ
03116803,
місцезнаходження: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гоголя, 130;
надалі - Товариство ) повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва

про реєстрацію випуску акцій Товариства, реєстраційний номер
№ 37/08/1/11, виданого Запорізьким територіальним управлінням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
дата реєстрації випуску 28.03.2012. Голова комісії з реорганізації:
Вовк Ю.І.

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
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу № 34-К вiд 04.04.2016р. звiльнена з посади Головного бухгалтера ПАТ «Полтавхiммаш» Кривоносова Iрина Миколаївна
( паспорт серiя ВВ 810446, виданий Червоногвардiйським РВ Макiївського
МУ УМВС України в Донецькiй обл. 04.06.1999р. Посадова особа акцiями
Товариства не володiє. На останньому мiсцi роботи займала посаду бухгалтера з 01.01.2016р. по 11.02.2016р. на ТОВ «ДЛ Петрол». Займала посаду Головного бухгалтера з 31.03.2016 по 04.04.2016р. На посаду замiсть
звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано). Посада залишається
вакантною.
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
Хижак Вiталiй Антонович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
“ПОЛТАВХIММАШ”

00217449
36007, м. Полтава, Маршала
Бiрюзова, 85
4. Міжміський код, телефон та факс 0532 27 45 44 0532 50 10 45
5. Електронна поштова адреса
poltavhimmash@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://00217449.bs1998.info
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ
ЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», 05393108 Дніпропетровська обл. 53201, м.Нiкополь, пр-т Трубникiв, б.91 (0566)631-217
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: www.ptz-nik.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Рiчний аудит не проводився, в зв`язку з
порушенням провадження у справi про банкрутство.
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство): 19.05.17 проведено річні загальні збори.
Перелік питань, що розглядалися: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних
зборiв. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування
на загальних зборах. 3.Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 4.Про затвердження звiту Виконавчого органу
ПАТ «НПТЗ» за 2016 рiк. 5.Про затвердження звiту Наглядової ради
ПАТ «НПТЗ» за 2016 рiк. 6.Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi
та рiчного звiту ПАТ «НПТЗ» за 2016 рiк, затвердження рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк. 7.Про визначення порядку покриття збиткiв (або затвердження порядку розподiлення прибутку) за пiдсумками роботи
ПАТ «НПТЗ» у 2016 роцi. 8.Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 9.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними. 11.Про припинення дiяльностi Товариства шляхом його лiквiдацiї. Про призначення
лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) Товариства, визначення її повноважень
та порядку прийняття нею рiшень. Про порядок та строки проведення
лiквiдацiйної процедури Товариства.
12.09.18 проведено позачергові загальні збори. Перелік питань, що
розглядалися: 1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних
зборах. 3.Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних
зборiв. 4.Про затвердження промiжного лiквiдацiйного балансу
ПАТ«НПТЗ». 5.Про прийняття рiшення про лiквiдацiю ПАТ «НПТЗ» в порядку,
передбаченому
Законом
України
«Про
вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом».
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
328
2942
Основні засоби (за залишковою вартістю)
191
253
Довгострокові фінансові інвестиції
0
360
Запаси
0
1
Сумарна дебіторська заборгованість
97
110
Грошові кошти та їх еквіваленти
20
1198
Власний капітал
-189485
-144367
Статутний капітал
364751
364751
Нерозподілений прибуток (непокритий
-554507
-509389
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
3497
50871
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
186316
96438
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.11998
-0.01891
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
0
0
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих
376032000 376032000
акцій (шт.)
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом періоду

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "Ольшанське АТП-14865"

02775277
57113, Миколаївська обл.,Миколаївський р-н., смт
Ольшанське, вул. Промислова 11
(05125)16835 (05125)16835

4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
atp14865@pat.ua
atp14865.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Ольшанське АТП-14865» ( Протокол загальних зборiв акцiонерiв
б/н вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину. Предметом правочину є укладення з ДП «Агроцентр
ЄвроХiм - Україна»,господарський договiр №057-0115783 вiд 11 липня
2017 р. Ринкова вартiсть продукцiї, що є предметом правочину визначена
вiдповiдно до законодавства складає 15721.4 тис. грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
17216.9 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 91.3 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –1485443шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах -1485443 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» -1485443 та «проти» - 0 прийняття рiшення. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Приватне акцiонерне товариство «Ольшанське
АТП-14865» не визначенi
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Ольшанське АТП-14865» (Протокол загальних зборiв акцiонерiв
б/н вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предметом правочину є укладення з приватним
пiдприємством «ЕРУ ТРЕЙДIНГ», договiр № 2/1268 вiд 20.03.2017 р. грн.
Ринкова вартiсть продукцiї, що є предметом правочину визначена вiдповiдно
до законодавства складає 10951.5тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17216.9 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 63.6 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –1485443шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
-1485443 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -1485443
та «проти» - 0 прийняття рiшення. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Приватне
акцiонерне товариство «Ольшанське АТП-14865» не визначенi
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв Приватне акцiонерне товариство «Ольшанське АТП-14865» ( Протоколзагальних зборiв акцiонерiв № б\н
вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину. Предметом правочину є укладення з ФГ Скляр С.В. договiр № 82
вiд 13.12.2016р. Ринкова вартiсть продукцiї, що є предметом правочину визначена вiдповiдно до законодавства складає 10080.0 тис. грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 17216.9
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 58.54 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –1485443шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
-1485443 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -1485443 та
«проти» - 0 прийняття рiшення. Додатковi критерiї для вiднесення правочину
до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Приватне акцiонерне
товариство «Ольшанське АТП-14865» не визначенi
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
Скляр Сергiй Вадимович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЮНЕКС БАНК”
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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента
СТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ
20023569
3. Місцезнаходження
04070, мiсто Київ, вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та 0445851462 0444625062
факс
5. Електронна поштова адреса ial@unexbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://unexbank.ua/site/page.
Інтернет, яка додатково
php?lang=UA&id_part=746
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) 20.04.2018 припинено повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Дзятка Дмитра Ярославовича, акцiонера Банку (дозвiл на розкриття паспортних
даних не надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв Спостережної ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах
акцiонерiв Банку 14.04.2017. Строк, протягом якого Дзятко Д.Я перебував на посадi: з 14.04.2017 по 20.04.2018. Розмiр пакета акцiй яким
володiє Дзятко Д.Я. - одна проста iменна акцiя, що складає 0,00000034%
статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) 20.04.2018 припинено повноваження Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Падалки
Дмитра Володимировича, акцiонера Банку (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Повноваження припинено стосовно всiх
членiв Спостережної ради, що була сформована на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв Банку 14.04.2017. Строк, протягом якого Падалка Д.В.
перебував на посадi: 14.04.2017 по 20.04.2018. Розмiр пакета акцiй яким
володiє Падалка Д.В. - 1 проста iменна акцiя, що складає 0,00000034%
статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) 20.04.2018 припинено повноваження Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Чернеги Василя Павловича, незалежного директора (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв
Спостережної ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах
акцiонерiв Банку 14.04.2017. Строк, протягом якого Чернега В.П. перебував на посадi: з 14.04.2017 по 20.04.2018. Розмiр пакета акцiй яким
володiє Чернега В.П. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) 20.04.2018 припинено повноваження Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Просенюка
Сергiя Миколайовича, незалежного директора (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Повноваження припинено стосовно всiх
членiв Спостережної ради, що була сформована на рiчних Загальних
зборах акцiонерiв Банку 14.04.2017. Строк, протягом якого Просенюк С.М.
перебував на посадi: з 14.04.2017 по 20.04.2018. Розмiр пакета акцiй
яким володiє Просенюк С.М. - нуль, що складає 0,00% статутного
капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) 20.04.2018 припинено повноваження Члена Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Дзiсь Наталiї
Георгiївни, представника акцiонера банку ТОВ «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ
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32692795, яке володiє 290083237 простих iменних акцiй Банку (99,3436%
вiд статутного капiталу Банку) (дозвiл на розкриття паспортних даних не
надано). Повноваження припинено стосовно всiх членiв Спостережної
ради, що була сформована на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку
14.04.2017. Строк, протягом якого Дзiсь Н.Г. перебувала на посадi: з
14.04.2017 по 20.04.2018. Розмiр пакета акцiй яким володiє Дзiсь Н.Г. нуль, що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосування обрано з 23.04.2018 на посаду Голови Наглядової ради Банку Дзятка Дмитра Ярославовича, (дозвiл на розкриття паспортних даних
не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв Банку з правом переобиратися необмежену
кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Дзятко Д.Я. перебував на
посадах: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Голова Спостережної Ради, Радник Голови Спостережної Ради з фiнансових питань; ПАТ «БАНК ФОРУМ» начальник управлiння, директор департаменту фiнансiв. Дзятко Д.Я. є
акцiонером Банку, розмiр пакету акцiй яким володiє - 1 проста iменна
акцiя, що складає 0,00000034% статутного капiталу Банку, непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосування обрано з 23.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку Дзiсь Наталiю Георгiївну (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв Банку з правом переобиратися необмежену
кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Дзiсь Н.Г. перебувала на
посадах: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - член Спостережної ради; ПАТ «ЮНЕКС
БАНК» - начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Дзiсь Н.Г. є представником акцiонера Банку ТОВ «ЧЕЛСI», код за ЄДРПОУ 32692795, яке
володiє 290083237 простих iменних акцiй Банку (99,3436% вiд статутного капiталу Банку). Розмiр пакету акцiй яким володiє Дзiсь Н.Г. - нуль, що
складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосування обрано з 23.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку Чернегу Василя Павловича (дозвiл на розкриття паспортних даних не
надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк до наступних
рiчних зборiв акцiонерiв Банку з правом переобиратися необмежену
кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Чернега В.П. перебував на
посадах: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - член Спостережної ради Банку;
ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» - головний фахiвець Департаменту безпеки.
Чернега В.П. є незалежним директором. Розмiр пакету акцiй яким
володiє Чернега В.П. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосування обрано з 23.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку Просенюка Сергiя Миколайовича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк до
наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку з правом переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Просенюк С.М. перебував на посадах: ТОВ «АКК «ПББ»» - радник директора з правових
та юридичних питань; ТОВ «Бетконсалт» - радник з правових питань;
АТ «Брокбiзнесбанк» - заступник директора юридичного департаменту –
начальник управлiння правового забезпечення дiяльностi банку. Просенюк С.М. є незалежним директором. Розмiр пакету акцiй яким володiє
Просенюк С.М. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має.
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», що вiдбулися 20 квiтня
2018 року (Протокол №37 вiд 20.04.2018) шляхом кумулятивного голосування обрано з 23.04.2018 на посаду члена Наглядової ради Банку Шлапака Станiслава Валерiйовича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Обрано за рiшенням акцiонерiв Банку на строк до
наступних рiчних зборiв акцiонерiв Банку з правом переобиратися необ-
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межену кiлькiсть разiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Шлапак С.В. перебував на посадах: Аналiтичний центр «Фiнансовий пульс», громадська
органiзацiя – виконавчий директор; консультант свiтового банку;
АБ «АПЕКС – БАНК» - заступник Голови правлiння, Голова правлiння;
АБ «УКРГАБАНК» - заступник Голови правлiння, Перший заступник Голови правлiння. Шлапак С.В. є незалежним директором. Розмiр пакету
акцiй яким володiє Шлапак С.В. - нуль, що складає 0,00% статутного
капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Довгальська Ганна Владиславiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн
повноважень - 3 (три) роки. Iншi посади, яка обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: 06.10 2011р. - по теперiшнiй час – директор ТОВ «Роял
Капiтал»; Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi:9,5807%
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018р.) Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Андрiєш Станiслава
Дмитнiвна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) є предcтавником акцiонера ТОВ «РОЯЛ КАПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ», (код за ЄДРПОУ 35573160, розмiр пакету акцiй, якi належать акцiонеру 49,4980%) обрана на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: юрист, з 01.02. 2017 р. - по теперiшнiй час начальник юридичного вiддiлу ТОВ «ЮК «Протекта», розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi:
0%
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018р.)Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Карпов Костянтин
Олександрович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) є предcтавником акцiонера ТОВ «ЮК «ПРОТЕКТА», (код за ЄДРПОУ 34979855, розмiр пакету акцiй, якi належать
акцiонеру 9,9966%) обрана на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень
- 3 (три) роки. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх п'яти
рокiв: з 21.03.2007 р. по теперiшнiй час директор ТОВ «ЮК «ПРОТЕКТА»,
Розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0%
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018р.). Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Сулiмова Тетяна
Сергiївна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) є предcтавником акцiонера ТОВ «РОЯЛ КАПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ», (код за ЄДРПОУ 35573160, розмiр пакету акцiй, якi належать акцiонеру 49,4980%) обрана на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 01.03. 2007 р. - по теперiшнiй час спецiалiст бек офiсу ТОВ
«РОЯЛ КАПIТАЛ «, розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0 %
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018р.) Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Чумаченко Людмила
Сергiївна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) є предcтавником акцiонера ТОВ «РОЯЛ КАПIТАЛ
МЕНЕДЖМЕНТ», (код за ЄДРПОУ 35573160, розмiр пакету акцiй, якi належать акцiонеру 49,4980%) обрана на посаду Члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 3 (три) роки. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: з 21.08. 2017 р. - по теперiшнiй час бухгалтер ТОВ «ЮК «Протекта», розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0 %
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018р.) Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа Клочко Юлiя
Анатолiївна (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) обрана на посаду Ревiзора. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн повноважень - 5 (п’ять)
рокiв. Iншi посади, яка обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, з 03.04. 2016 р.- по теперiшнiй час –заступник директора ТОВ «ЮК
«Протекта», розмiр пакету акцiй, якi належать цiй особi: 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
Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"ШЛЯХОВИК"

14149622
31500, смт. Летичiв, вул.I. Франка,35
(03857) 9-28-98 (03857) 9-28-98
info@shlyahovik.pat.ua
http://shlyahovik.pat.ua

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними
зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.( Протокол №01/2018 вiд 20.04.2018 р.)
Пiдстава рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р.Посадова особа Дойчев Євгенiй Миколайович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) яка займала посаду
Голова Наглядової ради,звiльнена.Часткою в статутному капiталi емiтента
володiє 0,0017 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.Дойчева Євгенiя Миколайовича вiдкликано з посади Голови Наглядової ради у звязку зi спливом термiну повноважень. Перебував на посадi
з 17.02.2012р. по 20.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними
зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.( Протокол №01/2018 вiд 20.04.2018 р.)
Пiдстава рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р. Посадова особа Чумаченко Вадим Валентинович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано) яка займала посаду Члена Наглядової ради,звiльнена.Часткою в статутному капiталi
емiтента володiє 9,8151 %,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.Чумаченка Вадим Валентинович вiдкликано з посади Члена Наглядової ради у звязку зi спливом термiну повноважень Перебував на
посадi з 17.02.2012р. по 20.04.2018 р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними
зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.( Протокол №01/2018 вiд 20.04.2018 р.)
Пiдстава рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р. Посадова особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнстокмаркет»
(03061, м. Київ, проспект Вiдрадний, будинок 103, код за ЄДРПОУ 36085251)
яка займала посаду Члена Наглядової ради,звiльнена. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє 0%, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.ТОВ «Фiнстокмаркет» вiдкликано з посади Члена
Наглядової ради у звязку зi спливом термiну повноважень.Перебував на
посадi з 17.02.2012р. по 20.04.2018р.
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними
зборами акцiонерiв 20.04.2018 р.( Протокол №01/2018 вiд 20.04.2018 р.)
Пiдстава рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р.Посадова особа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РОЯЛ КАПIТАЛ»
(03061, м. Київ, проспект Вiдрадний, будинок 103, код за ЄДРПОУ 34413203)
яка займала посаду Ревiзора,звiльнена.Часткою в статутному капiталi
емiтента володiє 9,9301 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.ТОВ «РОЯЛ КАПIТАЛ» вiдкликано з посади Ревiзора у
звязку зi спливом термiну повноважень. Перебував на посадi з 17.02.2012р.
по 20.04.2018р.
Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв
20.04.2018р. (Протокол № 01/2018 вiд 20.04.2018 р.) Пiдстава рiшення
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа акцiонер Сулiмов
Вiталiй Петрович (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних не отримано), обрана на посаду Члена Наглядової Ради.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
99

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО». 2. Код за ЄДРПОУ:
00413720. 3. Місцезнаходження: Україна, 74344, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, 3. 4. Міжміський код,
телефон та факс: (05546) 52643, (05546) 52750. 5. Електронна поштова
адреса: buh.kt@vina-trubetskogo.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00413720.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. Дата прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів –
20.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі – продаж
рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів;
купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб;
отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; укладення попередніх договорів. Гранична сукупність вартості
правочинів – 100713,8тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 100713,8 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 100%; загальна кількість голосуючих акцій – 141608791 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 137508779
акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення – 137508779 акцій іменних простих, та «проти»
- 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова Правління Єрмола Тетяна Вікторівна 20.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО». 2. Код за ЄДРПОУ:
00413720. 3. Місцезнаходження: Україна, 74344, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, 3. 4. Міжміський код,
телефон та факс: (05546) 52643, (05546) 52750. 5. Електронна поштова
адреса: buh.kt@vina-trubetskogo.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00413720.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення.
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну
складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 20.04.2018р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: переобрано голів та членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії на
підставі рішення акціонерів. Всi особи, зазначенi у iнформацiї, не надали
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не мають. Строк, на який призначено (обрано) всiх
осiб – до переобрання. У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 1.Припинено повноваження - Голова Правління Єрмола Тетяна Вікторівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у
вiдсотках – 0 % (0 грн. 0 коп.). Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: з 24.04.2014. 2.Припинено повноваження - Член Правління Сєдіна Оксана Анатоліївна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй
особi, у вiдсотках - 0 % (0 грн. 0 коп.). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 3.Припинено повноваження - Член Правління Лебедєва Інна В’ячеславівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 0 % (0 грн. 0 коп.). Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 4. Обрано (переобрано на ту
саму посаду) - Голова Правління Єрмола Тетяна Вікторівна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років ПАТ «Князя Тру-

бецького» голова правлiння. 5. Обрано - Член Правління Киселевич
Юрій Анатолійович. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi,
у вiдсотках – 0 % (0 грн. 0 коп.). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ «Стоiк - Плюс». 6. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Правління Лебедєва Інна
В’ячеславівна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти
років: ТОВ «Тавр» - головний бухгалтер, ПАТ «Князя Трубецького»
член правлiння. 7.Припинено повноваження - Голова Наглядової ради
Присяжнюк Володимир Костянтинович. Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 32, 092892 %; у грн. – 11 803 091 грн.
75 коп. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2017.
8.Припинено повноваження - Член Наглядової ради Д’яков Олексій
Дмитрович Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у
вiдсотках – 2,651049 %; у грн. – 975000,25. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.05.2016. 9.Припинено повноваження - Член Наглядової ради. Пилипишин Віктор Петрович. Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,135951 %; у грн. – 50 000 грн. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2017.
10.Припинено повноваження - Член Наглядової ради Сіукаєва Олена
Геннадіївна Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у
вiдсотках – 0,000001 %; у грн. – 0, 50. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.05.2016. 11.Припинено повноваження - Член Наглядової ради Мудряк Тетяна Вікторівна. Розмiр пакета акцiй емiтента,
якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0,000001 %; у грн. – 0, 50. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.05.2016. 12.Припинено повноваження - Член Наглядової ради Матухно Михайло Степанович.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках –
0,000004 %; у грн. – 1 грн. 50 коп. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: з 27.05.2016. 13. Обрано – Голова наглядової ради Д’яков
Олексій Дмитрович. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: ТОВ «ТПК «Каскад-Iмпекс» директор, заступник директора в
ТОВ «Торговий Дім «Лагода», ВАТ «Князя Трубецького» голова наглядової
ради, ПАТ «Князя Трубецького» голова наглядової ради. Особа є акціонером. 14. Обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової
ради Пилипишин Віктор Петрович. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: народний депутат України (Верховна Рада
України VII скликання), ПАТ «Князя Трубецького» голова наглядової ради.
Особа є акціонером. 15. Обрано – член наглядової ради Присяжнюк Володимир Костянтинович. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: академiя мунiципального управлiння ректор,
ПАТ «Князя Трубецького» голова та член наглядової ради. Особа є акціонером. 16. Обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової
ради Сіукаєва Олена Геннадіївна. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ ТПК «Каскад-Iмпекс» генеральний директор, ТОВ «Гідроресурс-К» директор, ВАТ «Князя Трубецького» член наглядової ради. Особа є акціонером. 17. Обрано (переобрано на ту саму
посаду) – член наглядової ради Мудряк Тетяна Вікторівна. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ТВФ «Незабудка» - головний бухгалтер, ТОВ «Слов'янський Двір» - головний бухгалтер,
ТОВ «НВФ «Технобудреконструкція» - директор, ТОВ «Інус» - Генеральний
директор, ТОВ «Кармер-Преміум» - заст. головного бухгалтера, ТОВ «Хорстер» - заст. головного бухгалтера, ТОВ «БЦАК «Пілот» - заст. головного
бухгалтера, ПАТ «Князя Трубецького» член Ревiзiйної комiсiї. Особа є акціонером. 18. Обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової
ради Матухно Михайло Степанович. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Транссервiс - Iнвест» генеральний директор, ЗАТ «Транссервiс – Iнвест» генеральний директор, ВАТ «Князя
Трубецького» член наглядової ради. Особа є акціонером. III. Підпис.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. 2. Найменування посади: Голова Правління Єрмола Тетяна Вікторівна 20.04.2018

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Плодоовощ»,
місцезнаходження,
20338818, 87512 Донецька область
міжміський код та
Жовтневий м.Марiуполь вул.Володарське
телефон емітента
шосе,1, 0629 50-80-31

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію

100

23.04.2018

http://20338818.smida.gov.ua

Голова правління ПрАТ «Плодоовощ»

Савоськіна Т.О.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

1. Публічне Акціонерне Товариство «Лисичанськвугілля», 32359108, вул. Малиновського, 1,

м. Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна, 0645172406
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://lisugol.com/KorpUpr.aspx
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора –
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Аудиторська компанія – товариство з обмеженою відповідальністю «АФ
ТОВ «Консалтынг Лтд»», 19029087
5. Інформація про загальні збори.
Загальні збори у звітному році не скликались та не проводились у
зв'язку із тим що в товаристві існує один акціонер - Держава Україна, який
володіє 100% акцій емітента.
6. Інформація про дивіденди.
Дивіденди у звітному та попередньому періодах не нараховувались та
не сплачувались, рішень про виплату дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
968302
1001943
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю)емітента
I Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Сколiвське кар'єроуправлiння»

2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження : 80634, Львівська обл.,с. Гребенiв, вул.Шевченка ,44
4. Код за ЄДРПОУ: 03327227
5. Міжміський код та телефон, факс: (03251) 37-248, 37-248
6. Електронна поштова адреса: sky@bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових
осіб
II Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сколівське
кар’єроуправління» (протокол №1 від 20.04.2018 р.) припинено повноваження:
- Голова Наглядової ради Павелець Олександр Олександрович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з
07.08.2015 р. Підстава - переобрання Наглядової ради Товариства.
- член Наглядової ради Бурда Богдан Євгенович Акціями емітента не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 07.08.2015 р. Підстава - переобрання Наглядової ради Товариства.
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ за 2017 рік

Приватне акціонерне
товариство «Тульчинське АТП 10557», місцезнахо1.Повне найменування емітента:

дження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича 61, код за ЄДРПОУ 05460953, міжміський код та телефон –
(04335)22464.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії – 21.04.2018 року.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію – http// www.05460953.pat.ua.
4. Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГАУДИТ», ЄДРПОУ 30687076.
5. ЧЕРГОВІ загальні збори товариства відбулися 24.04.2017 року. Кворум зборів 100%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної 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 Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту,
затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його

Основні засоби (за залишковою вартістю)
773433
800118
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
85669
158216
Сумарна дебіторська заборгованість
101752
36853
Грошові кошти та їх еквіваленти
354
475
Власний капітал
-4829108
-4113941
Статутний капітал
385068
385068
Нерозподілений прибуток (непокритий
-5377618
-4663203
збиток)
Довгострокові зобов'язання і
1061137
1760115
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
4736363
3355769
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,52
-0,71
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
-0,52
-0,71
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1540272000 1540272000
Цінні папери власних
загальна
0,25
0,25
випусків, викуплені
номінальна
протягом звітного періоду вартість
у відсотках від
100
100
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду
- член Наглядової ради Хмелівський Ігор Ярославович. Акціями емітента не володіє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 07.08.2015 р.
Підстава - переобрання Наглядової ради Товариства.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сколівське
кар’єроуправління» (протокол №1 від 20.04.2018 р.) обрано на посаду:
- Голова Наглядової ради Павелець Олександр Олександрович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк призначення -3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років – Голова Наглядової ради Товариства.
- член Наглядової ради Бурда Богдан Євгенович. Акціями емітента не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк призначення -3 роки. Посади, які обіймала особа протягом останніх
5-ти років – Тренер ДЮСШ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З БОКСУ «Берізка».
- член Наглядової ради Хмелівський Ігор Ярославович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк призначення -3 роки. Посади, які обіймала особа протягом
останніх 5-ти років – Директор ТзОВ Бізнес-центр «Бойківщина»
III Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління
Павелець Олександр Ярославович.
в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту. 9. Внесення
змін до внутрішніх положень Товариства: «Положення про Загальні збори
акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про виконавчий орган». 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 11. Затвердження
кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. 12. Обрання
членів Наглядової ради Товариства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором,
встановлення розміру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного
року з дати прийняття такого рішення. РІШЕННЯ: Завтерджено звіти директора, Наглядової ради, ревізора, річний звіт та розподіл прибутку за
2016 рік. Прийнято рішення щодо внесення змін до Статуту та Положень
Товариства. Обрано на новий термін Членів Налядової ради Панчука О.М.,
Нутрака П.А. та Пенюжинську Н.В., Ревізором обрано Задніпряк Н.М. та
затверджено умови договорів з обраними посадовими особами. Прийнято
рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2017 року по 24.04.2018 року (включно),граничною
сукупною вартістю 2 млн.грн. Позачергові збори не скликалися. Змін та доповнень до порядку денного не вносилося.
6. Дивіденди у звітному та попередньому періодах не нараховувалися
та не виплачувалися. Привілейовані акції не випускалися.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 Публiчне акцiонерне
емітента, ідентифікаційний
товариство "Iзмаїльський
код згідно з Єдиним державним реєстром юридич- целюлозно - картонний
них осіб, фізичних осіб - комбiнат", 00278818, 68600
підприємців та громадських Одеська область Iзмаїльский район
формувань,
місцезнахо- м. Iзмаїл вул. Нахiмова, 300, (04841) 70583
дження, міжміський код та
телефон емітента
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.ckk.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
АКФ "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ, 21026423
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні 24.05.2017 року
збори (розділ заповнюєть- Кворум 99,9997 %
ся у випадку, якщо емітент 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних
- акціонерне товариство)
зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства
про пiдсумки дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради.
5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу чистого
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за
пiдсумками роботи в 2016 роцi.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi
Товариства на 2017 рiк.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради
Товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв або трудових договорiв (контрактiв),
що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про змiну типу та
найменування Товариства.
13. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.
14. Вiдмiна дiючих та затвердження нових
внутрiшнiх Положень, що регламентують
дiяльнiсть органiв управлiння та контролю
Товариства.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Додаток 28
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

2. Код за ЄДРПОУ – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - https://sebgroup.com/aboutseb/our-locations/international-network/seb-in-ukraine.
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення
Рiшенням № 23 єдиного акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалi також –
«Банк») вiд 23 квітня 2018 року прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Банком в строк з «01» травня 2018 року по «30» квiтня 2019 включно,
з резидентами та нерезидентами на граничну суму, що перевищує
станом на дату цього рiшення або перевищуватиме в майбутньому
10% вартостi активiв за даними останньої затвердженої Банком
рiчної фiнансової звітності, які становлять 1 862 753 тис. грн., тобто
100% (в значеннi ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»),
без обмеження кола осiб, суми, валюти та iнших умов, на яких
вчинятимуться такi правочини, в строк з «01» травня 2018 року по
«30» квiтня 2019 включно, включаючи, але не виключно:
- кредитних договорiв (щодо надання та залучення кредитних коштiв)
iз клiєнтами;
- договорiв гарантiї (щодо надання та залучення гарантiй),
гарантiйних листiв (гарантiй) та акредитивiв будь-яких видiв;
- договорiв застави, iпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/
заставодержателем, iпотекодавцем/iпотекодержателем), поруки,
iнших договорів забезпечення, за якими Банк надає чи приймає
забезпечення;
- договорiв (генеральних договорiв) про залучення депозитiв iз
клiєнтами;
- договорiв (угод) щодо надання та залучення мiжбанкiвських кредитiв
та депозитiв в будь-якiй валютi на будь-який строк;
- договорiв (угод) в рамках конверсiйних (конвертацiйних) операцiй
(«ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦIОН» тощо),
- договорiв (угод) в рамках операцiй з цiнними паперами;
- договорiв (угод) з купiвлi-продажу готiвкових коштiв, безготiвкових
коштiв, банкiвських металiв (готiвкових та безготiвкових);
- генеральних договорiв про здiйснення мiжбанкiвських операцiй та
будь-яких договорiв (угод), укладених в рамках (на виконання) таких
генеральних договорiв;
- iнших господарських договорiв, необхiднiсть укладення яких
виникає пiд час здiйснення Банком банкiвської дiяльностi.
Також вищевказаним Рiшенням єдиного акцiонера надано
повноваження Головi Правлiння Банку Нiльсу Леннарту Крiстiану
Андерссону та/або Першому Заступнику Голови Правлiння, та/або
Заступнику Голови Правлiння, та/або iншим особам, що тимчасово
виконують обов’язки Голови Правлiння, на визначення всiх умов,
укладення та пiдписання вищевказаних правочинiв вiд iменi Банку
без необхiдностi отримання будь-яких додаткових погоджень органiв
управлiння Банку.
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 __________ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
		
М. П. (підпис)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виправлення технічної помилки.

Публічне акціонерне товариство «Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш»,
(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область,
Немирівський район, селище міського типу Брацлав,

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"

39544699
04053 м. Київ вул. Кудрявський
узвiз, б.2
/044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64

o.trubitsyna@crystalbank.com.ua
https://crystalbank.com.ua

II. Текст повідомлення
«19» квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«КРИСТАЛБАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №1 вiд 19.04.2018) прийнято наступні рiшення, а саме: 1) припинити повноваження Голови Спостережної ради Копилова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiї СН
№962690, виданий «10» листопада 1998 року Радянським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi) з «19» квiтня 2018 року (останнiй день повноважень –
«19» квiтня 2018 року). Пiдстава для прийняття рiшення – закiнчення строку повноважень. Копилов В.А. непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, акцiями або часткою в статутному капiталi
Емiтента не володiє.
Строк, протягом якого перебував на посадi Голови Спостережної ради –
з «17» березня 2015 року.
2)припинити повноваження Члена Спостережної ради Дмитренко
Наталiї Олександрiвни (паспорт серiї СО №278826, виданий «25» листопада 1999 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з «19» квiтня 2018
року (останнiй день повноважень – «19» квiтня 2018 року). Пiдстава для
прийняття рiшення – закiнчення строку повноважень. Дмитренко Н.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями або
часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Строк, протягом якого перебувала на посадi Члена Спостережної
ради – з «17» березня 2015 року.
3) припинити повноваження Члена Спостережної ради Мармуляка Дмитра Iвановича (паспорт серiї КА №435851, виданий «15» травня 1997 року
Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) з «19» квiтня 2018 року
(останнiй день повноважень – «19» квiтня 2018 року). Пiдстава для прийняття рiшення – закiнчення строку повноважень. Мармуляк Д.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями або часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
Строк, протягом якого перебував на посадi Члена Спостережної ради –
з «17» березня 2015 року.
4)припинити повноваження Члена Спостережної ради Гребiнської Оксани Володимирiвни (паспорт серiї ТТ №281141, виданий «23» червня 2015
року Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi) з «19» квiтня 2018 року
(останнiй день повноважень – «19» квiтня 2018 року). Пiдстава для прийняття рiшення – закiнчення строку повноважень. Гребiнська О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером
ПАТ «КРИСТАЛБАНК», володiє 25% в статутному капiталi Емiтента, та
асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку Гребiнського Л.А.
Строк, протягом якого перебувала на посадi Члена Спостережної
ради – з «17» березня 2015 року.
5)припинити повноваження Члена Спостережної ради Пудрика Валерiя
Юрiйовича (паспорт серiї СН №724483, виданий «26» лютого 1998 року
Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з «19» квiтня 2018 року (останнiй
день повноважень – «19» квiтня 2018 року). Пiдстава для прийняття
рiшення – закiнчення строку повноважень. Пудрик В.Ю. непогашеної

вулиця Незалежності, буд. 49,
ел.поштова скринька - par@00902470.pat.ua; тел.0433151373)
В повідомленні про «Відомості про зміну складу посадових осіб», опублікованому в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 23.04.2018 року №77 допущена технічна помилка, а саме – замість члени Наглядової ради обрані
терміном на 3 роки потрібно читати: «до наступних річних зборів».
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями або часткою в
статутному капiталi Емiтента не володiє.
6)обрати з «20» квiтня 2018 року на посаду Голови Наглядової ради
Копилова Вадима Анатолiйовича (паспорт серiї СН №962690, виданий
«10» листопада 1998 року Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок. Протягом останнiх п'яти рокiв
Копилов В.А. обiймав наступнi посади: перший заступник Мiнiстра
економiчного розвитку i торгiвлi України, Голова Спостережної ради
ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
Копилов В.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному капiталi не
володiє.
7)обрати з «20» квiтня 2018 року на посаду Члена Наглядової ради
Гребiнську Оксану Володимирiвну (паспорт серiї ТТ №281141, виданий
«23» червня 2015 року Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi). Строк
призначення на посаду – 3 (три) рок. Протягом останнiх п'яти рокiв
Гребiнська О.В. обiймала наступнi посади:директор департаменту
фiнансового менеджменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; радник Голови
Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; незалежний член Спостережної
ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК»; член Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
Гребiнська О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є акцiонером ПАТ «КРИСТАЛБАНК», володiє 25% в статутному
капiталi Емiтента, асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку
Гребiнського Л.А.
8)обрати з «20» квiтня 2018 року на посаду Члена Наглядової ради
Дмитренко Наталiю Олександрiвну (паспорт серiї СО №278826, виданий
«25» листопада 1999 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок. Протягом останнiх п'яти рокiв
Дмитренко Н.О. обiймала наступнi посади: помiчник Мiнiстра вiддiлу
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення департаменту забезпечення роботи Мiнiстра (патронатна служба); начальник управлiння банкiвського
страхування ТДВ «Страхове товариство «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ»; член
Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
Дмитренко Н.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному капiталi не
володiє.
9)обрати з «20» квiтня 2018 року на посаду Члена Наглядової ради
Мармуляка Дмитра Iвановича (паспорт серiї КА №435851, виданий
«15» травня 1997 року Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок. Протягом останнiх п'яти рокiв
Мармуляк Д.I. обiймав наступнi посади: директор координацiї та супроводу
роботи регiональної мережi АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»; директор
Приднiпровської регiональної дирекцiї ПАТ «ТЕРРА БАНК»; директор
ТОВ «Проффайненс груп»; член Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК».
Мармуляк Д.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному капiталi не
володiє.
10) обрати з «20» квiтня 2018 року на посаду Члена Наглядової ради
Долiнського Леонiда Борисовича (паспорт серiї СН №117569, виданий
«17» травня 1996 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi).
Строк призначення на посаду – 3 (три) рок. Протягом останнiх п'яти рокiв
Долiнський Л.Б. обiймав наступнi посади: доцент кафедри економiкоматематичного моделювання на умовах контракту «Київський нацiональний
економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана».
Долiнський Л.Б. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Емiтента або часткою у його статутному капiталi не
володiє.
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
Гребiнський Леонiд Андрiйович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.20
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
Приватне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство
"Пологiвський
олiйноекстракцiйний
завод"

00384147
70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н,
м. Пологи вул. Ломоносова, 36
06165, 2-37-22 2-30-21

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі mezpology.zp.ua
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Алєксєєвої Тетяни Євгенiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006%
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi - 1 рiк.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Захарової Олени Леонiдiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002%
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi - 1 рiк.

Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Квасової Олени Володимирiвни. Згоди
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002%
в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посадi - 1 рiк.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Захарову Олену
Леонiдiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, рiшенням Ревiзiйної комiсiї
20.04.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної
комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала
ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор
фiнансовий, заступник директора фiнансового, член Ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Соломонову Лiлiю
Василiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на
який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом
останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий директор.
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Квасову Олену
Володимирiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному
капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу
Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, член
Ревiзiйної комiсiї.
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
Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.20
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
2. Код за ЄДРПОУ
01431386
3. Місцезнаходження
42004, Україна, Сумська обл.,
м. Ромни, вул.Полтавська, 170
4. Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-85-99, (05448) 7-85-99
5. Електронна поштова адреса
m_moroz@nadragroup.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://nadra.pat.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента
2. Текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Козлової Галини Юхимівни. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонерів змінити склад Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 25.04.2017 р. по 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Юрченка Сергія Вікторовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонерів змінити склад Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 25.04.2017 р. по 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Зінченко Валентини Воло-
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димирівни. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонерів змінити
склад Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2017 р. по 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Плісову Майю Анатоліївну, а рiшенням Ревізійної
комісії Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) її обрано Головою
Ревізійної комісії. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу:
3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років:
Головний бухгалтер.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Загороднюк Нелю Анатоліївну. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій
акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Заступник
головного бухгалтера.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися
20.04.2018 року (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Романенко Оксану Вячеславівну. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останніх п’яти років: Доцент кафедри, головний бухгалтер.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова правління Товариства Дубенко Людмила Анатоліївна.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Прикарпат.буд»

(код ЄДРПОУ 01272261)
місцезнаходження: 82100 Львівська обл., м.Дрогобич,
вул.Д.Галицького, 1
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
1. Збори акціонерів Товариства відбудуться 25.05.2018 року о
10.30 год.
за
адресою:
82100
Львівська обл.,
м.Дрогобич,
вул.Д.Галицького, буд.1, учбово-лабораторний корпус підприємства,
3-ий поверх, зал засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації власників акцій для участі у зборах акціонерів Товариства: 25.05.2018 року з 09.15 год. до
10.15 год. за місцем проведення зборів.
Перелік документів, що має надати акціонер (його представник)
для участі у зборах:
Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його
представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати
реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред’явлено
паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної
особи).
Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що
посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних
осіб – документ про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без
довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у
зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства).
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру
(його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах
акціонерного товариства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у зборах акціонерного товариства: станом на 24.00 год.
15 травня 2018 року.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт голови правління Товариства про результати
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпат.буд» за 2016-2017
роки. 5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2016-2017 роках.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 та 2017
роки. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Прикарпат.буд» у 2016 та 2017 роках. 8. Про затвердження умов
договору Товариства зі зберігачем цінних паперів. 9. Про зміну типу та
найменування Товариства. 10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 12. Про припинення повноважень (відкликання) наглядової ради Товариства. 13. Про обрання
членів наглядової ради Товариства.
5. Адреса веб-сайту акціонерного товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, а також інформація, зазначена у ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://prykarpatbud.bfg.lviv.
ua.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
На підставі попередньо поданого письмового запиту акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням акціонерного товариства (Львівська обл., м.Дрогобич,
вул.Д.Галицького, 1, учбово-лабораторний корпус підприємства,
3-ий поверх, приймальня), у робочі дні з 09:30 год. до 16:30 год. (перерва на обід з 13.00 до 14.00), а в день проведення зборів без подання
письмового запиту – за місцем їх проведення.
У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові
акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для
ідентифікації згідно з даними зведеного облікового реєстру). Докумен-

ти надаються для ознайомлення. Посадова особа , відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління
Михаць Омелян Юліанович. Телефон для довідок: (03244) 2-35-85.
7. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38
Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть
користуватися після отримання повідомлення про проведення
зборів, а також строк, протягом якого ці права можуть використовуватися.
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства до дати їх проведення, а також в
день проведення зборів);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку
денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів).
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного
повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних
йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
- ознайомитися з проектом договору про викуп акціонерним товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного
зборів та порядку денного зборів;
- оскаржити рішення акціонерного товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Власники акцій можуть взяти участь у зборах акціонерів Товариства
особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані
особи не можуть бути представниками інших власників акцій на зборах
акціонерів Товариства.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Власник акцій може надіслати повідомлення про призначення, заміну
або відкликання свого представника засобами електронного зв’язку
відповідно до законодавства України про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право
участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її
органом або іншою особою, уповноваженою на це її статутом.
Довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерного
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер вправі у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах акціонерів Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не
виключає право участі на цих зборах власника акцій Товариства, який
видав довіреність, замість свого представника.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на
дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення
про проведення зборів акціонерів Товариства:
Станом на 23.04.2018 року загальна кількість випущених ПАТ «Прикарпат.буд» простих іменних акцій складає 21897 штук, з них голосуючих акцій - 17919 штук.
Наглядова рада ПАТ «Прикарпат.буд»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Укроптбакалiя»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне
ідентифікаційний код згідно з Єдиним
товариство «Укроптбакалiя»,
державним реєстром юридичних осіб,
01553439, 14026
фізичних осіб - підприємців та громадЧернiгiвська область
ських формувань, місцезнаходження,
Новозаводський район,
міжміський код та телефон емітента
м. Чернiгiв, вул.Любецька,
189, 04622 58270
2. Дата розкриття повного тексту річної 20.04.2018
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на http://01553439.smida.gov.ua/
якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора відповідальністю «Аудиторфізичної особи - підприємця), якою
ська фірма «Надійність»,
проведений аудит фінансової звітності
32473281
5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 06.04.2017 р. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних
загальних зборах. 3. Про надання повноважень Головi та Секретарюзагальних зборiв пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
результатами 2016 року. 7. Затвердження рiчного звiту та рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження порядку
розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 9. Змiна типу Товариства.
10. Змiна найменування Товариства. 11. Внесення змiн та доповнень до
Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
12. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї
внутрiшнiх положень Товариства. 13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 15. Встановлення розмiру винагороди
членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльноправових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 16. Припинення
повноважень персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Питання до порядку денного були запропонованi головою Наглядової
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку
денного розглянутi, i по кожному питанню прийнято вiдповiдне рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: - Петрик Євген Олексiйович _ член
лiчильної комiсiї. - Горбащенко Максим Миколайович _ член лiчильної
комiсiї. - Колесникова Таiсiя Леонiдiвна _ член лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття
загальних зборiв акціонерів 2. Схвалити рiшення наглядової ради вiд
09.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
3. Надати повноваження Головi рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Авдiєнко Даринi Юрiївнi та Секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Павлюченко Лiдiї Миколаївнi, призначених

рiшенням Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог Статуту,
пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
4. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк 5. Затвердити звiт
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити звiт Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства
за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами 2016 року. 7. Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 8. Чистий прибуток, отриманий
Товариством у 2016 роцi у розмiрi 731 тис. грн. розподiлити наступним
чином: - 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 роцi,
направити на поповнення Резервного капiталу Товариства; - 95 %
чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 роцi, залишити не
розподiленим. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
9. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на
приватне акцiонерне товариство. 10. Змiнити повне найменування
Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРОПТБАКАЛIЯ», скорочене найменування - з ПАТ
«УКРОПТБАКАЛIЯ» на ПрАТ «Укроптбакалiя». Приватне акцiонерне
товариство «Укроптбакалiя» є повним правонаступником усiх прав та
обов_язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРОПТБАКАЛIЯ». 11.Внести змiни та доповнення до Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити
Голову Правлiння Товариства Стахова Юрiя В_ячеславовича пiдписати
Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Товариства
Стахова Юрiя Вячеславовича забезпечити проведення державної
реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 12. Внести змiни та доповнення до
положень Товариства Про загальнi збори, Про Наглядову раду, Про
Правлiння та Про Ревiзiйну комiсiю шляхом затвердження їх в новiй
редакцiї. 13. Припинити повноваження наступного персонального складу
Наглядової ради Товариства: 1. Май Костянтин Владиславович (представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК») – Голова Наглядової ради
Товариства. 2. Гончар Тетяна Володимирiвна (представник акцiонера
Товариства ДП «КК «РОШЕН») – член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вiкторович (представник акцiонера Товариства ДП «КК
«РОШЕН»)- член Наглядової ради Товариства. 4. Вовчановський Євген
Iванович (представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член
Наглядової ради Товариства. 5. Городнiчев Олексiй Петрович (представник акцiонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») – член Наглядової ради
Товариства. 14. До складу наглядової ради обранi: 1. Вовчановський
Євген Iванович, представник акцiонера - ТОВ «Центрально-Європейська
кондитерська компанiя». 2. Май Костянтин Владиславович, представник
акцiонера - ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанiя».
3. Яковенко Антон Вiкторович, представник акцiонера - ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». 15. Встановити, що члени Наглядової ради
Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi.
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства. Обрати Голову Правлiння Товариства Стахова Юрiя
Вячеславовича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства. 16. Припинити повноваження
наступного персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Траскiвська Ольга Анатолiївна - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Боєва Галина Анатолiївна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства. 3. Чаус
Олена Якiвна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. До складу
ревiзiйної комiсiї обранi: 1. Боєва Галина Анатолiївна. 2. Траскiвська
Ольга Анатолiївна. 3. Чаус Олена Якiвна. 18. Затвердити умови
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Обрати Голову Правлiння Товариства Стахова Юрiя Вячеславовича,
особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПОЛІГРАФМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ
00242909
3. Місцезнаходження
04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6
4. Міжміський код, телефон та
(044) 468-52-11, (044) 468-52-82
факс
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5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

maksymenko@poligraphmash.com.ua
www. poligraphmash.com.ua

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
20.04.2018 року (Протокол №22 від 20.04.2018 року) прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
проведення зборів (до 20.04.2019 року). Гранична сукупність вартості
правочинів: 20000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21858 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 91,4997%.
Характер правочинів: договори купівлі-продажу; договір щодо надання
послуг з виробництва полімерної продукції; договори оренди; договори
банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори
страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною
сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або

отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому
числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.
Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Максименку В.П.
здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій: 1465797 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1453832 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
«за» - 876426 акцій, «проти» - 0 акцій.
3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович.

Приватне акцiонерне товариство
«Вiнницька кондитерська фабрика»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Приватне акцiонерне товариідентифікаційний код згідно з Єдиним ство «Вiнницька кондитерська
державним реєстром юридичних осіб, фабрика», 00382013, 21001
фізичних осіб - підприємців та
Вiнницька область
громадських формувань, місцезнахо- Старомiський район,
дження, міжміський код та телефон
м.Вiнниця, вул. Глiба
емітента
Успенського,буд.8, (0432)
55-06-02
2. Дата розкриття повного тексту річної 20.04.2018
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.vcf.vn.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
Товариство з обмеженою
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора відповідальністю «Аудитор- фізичної особи - підприємця), якою
ська фірма «Надійність»,
проведений аудит фінансової звітності 32473281
5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 24.04.2017 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1. Обрання лiчильної
комiсiї.
2. Про надання повноважень Головi та Секретарю загальних зборiв
пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Директора
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016
року. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку
Товариства. 8. Змiна типу Товариства.
9. Змiна найменування Товариства. 10. Внесення змiн та доповнень до
Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
11. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї
внутрiшнiх положень Товариства. 12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. 14. Встановлення розмiру винагороди
членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльноправових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 15. Припинення
повноважень персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної
комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку
денного розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: - Петрик Євген Олексiйович - член
лiчильної комiсiї. - Корнеєва Тамiла Анастасiївна - член лiчильної комiсiї.
- Мiгулько Ольга Олександрiвна - член лiчильної комiсiї Припинити
повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Надати повноваження Головi рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Ольшанецькому Денису Володимировичу та
Секретарю рiчних загальних зборiв акцiонерiв Бондарчук Юлii Iгорiвнi,
призначених рiшенням Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог
Статуту, пiдписати протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.

3. Затвердити звiт Директора Товариства за 2016 рiк 4. Затвердити звiт
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 5. Затвердити звiт Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства
за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за результатами 2016 року 6. Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 7. Чистий прибуток, отриманий
Товариством у 2016 р., у розмiрi 2971 тис. грн., розподiлити наступним
чином: - 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р.,
направити на поповнення Резервного капiталу Товариства; - 95 %
чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., залишити
нерозподiленим. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8. Змiнити
тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство. 9. Змiнити найменування Товариства з «Публiчне
акцiонерне товариство «Вiнницька кондитерська фабрика» на «Приватне
акцiонерне товариство «Вiнницька кондитерська фабрика». Приватне
акцiонерне товариство «Вiнницька кондитерська фабрика» є повним
правонаступником усiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного
товариства «Вiнницька кондитерська фабрика».
10. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Директора
Товариства Косова Михайла Григоровича пiдписати Статут в новiй
7 редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Косова Михайла
Григоровича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в
новiй редакцiї. 11. Внести змiни та доповнення до положень
Товариства «Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про Наглядову раду»,
«Про Директора» та «Про Ревiзiйну комiсiю» шляхом затвердження їх
в новiй редакцiї. 12. Припинити повноваження наступного
персонального складу Наглядової ради Товариства: 1. Май Костянтин
Владиславович (представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)
- Голова Наглядової ради Товариства. 2. Гончар Тетяна
Володимирiвна (представник акцiонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)
- член Наглядової ради Товариства. 3. Яковенко Антон Вiкторович
(представник акцiонера Товариства ДП «КК «РОШЕН»)- член
Наглядової ради Товариства. 4. Вовчановський Євген Iванович
(представник акцiонера Товариства ТОВ «ЦЄКК»)- член Наглядової
ради Товариства. 5. Городнiчев Олексiй Петрович (представник
акцiонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради
Товариства. 13. До складу наглядової ради обранi: 1. Вовчановський
Євген Iванович, представник акцiонера - ТОВ «ЦентральноЄвропейська кондитерська компанiя». 2. Май Костянтин
Владиславович, представник акцiонера - ТОВ «ЦентральноЄвропейська кондитерська компанiя». 3. Яковенко Антон Вiкторович,
представник акцiонера - ДП «Кондитерська корпорацiя «РОШЕН».
14. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють
свої повноваження на безоплатнiй основi. Затвердити умови
договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Обрати Директора Товариства Косова Михайла Григоровича особою,
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової
ради Товариства. 15. Припинити повноваження наступного
персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Траскiвська
Ольга Анатолiївна - Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Боєва
Галина Анатолiївна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
3. Чаус Олена Якiвна - член Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. До
складу ревiзiйної комiсiї обранi: 1. Боєва Галина Анатолiївна.
2. Траскiвська Ольга Анатолiївна. 3. Чаус Олена Якiвна 17. Затвердити
умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Обрати Директора Товариства Косова Михайла Григоровича,
особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річнаінформаціяемітентів, якіздійснилиприватне (закрите) розміщенняціннихпаперів, а такожприватних (закритих) акціонернихтовариств, які не здійснювалипублічне (відкрите) розміщенняціннихпаперів, крімпублічнихакціонернихтовариств, якіздійснилиприватне
(закрите) розміщенняціннихпаперів
1. Повненайменуванняемітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТОВАРИСТВО «БУЗЬКI
дження, міжміський код та
ПОРОГИ», код ЄДРПОУ25378811,
телефон емітента
55223, Миколаївська ,Первомайський,
село Мигiя, вул. Колгоспна,9
(05161)61351,
2. Дата розкриттяповного тексту 20.04.2018
річноїінформації у загальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії
3. Адреса сторінки в мережіІнhttp://buzporogy.prat.ua
тернет, на якійрозміщенорегулярнурічнуінформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПрАТ «ПРИЗМА» 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,
Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство «ПРИЗМА»
міжміський код та телефон емітента
ЄДРПОУ 13667349
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, буд.18
(044) 525-01-45, 524-81-20
2. Дата розкриття повного тексту річної
24.04.2018
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій http://prizma.prat.in.ua
розміщено регулярну річну інформацію

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акціонерне
товариство
«Фабрика технічних
тканин «Технофільтр»
Код ЄДРПОУ- 00306845
м.Київ, вул.Серпова 11
044 424 35 25
25.04.2018р.

00306845.smida.gov.ua

Додаток 45
до Положенняпро розкриття інформації емітентами цінних
паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІФОРМАЦІЯ
за 2017рік.
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів.
1. Повне найменування емітента:
код ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефони
емітента.

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії:
3. Адреса сторінки
в мережі інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»
02465619, Україна: 21050, місто
Вінниця, вул. Київська, 4. (0432)
671549, 520178
20.04.2018

www.dryk.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394,
(044) 4983816, (044) 4983815
108

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

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МОРIОН" ,

30116425 м. Київ 03035 м.Київ вулиця
Сурiкова, будинок 3, будiвля 8-Б
0445859710
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
morion.emitents.net.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Приватне акцiонерне товариство
аудиторської фірми (П. І. Б.
Аудиторська фiрма "Перспектива-К",
аудитора - фізичної особи 21563977
підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
17035
15961
Основні засоби (за залишковою вартістю)
7033
7825
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3961
3086
Сумарна дебіторська заборгованість
3502
3842
Грошові кошти та їх еквіваленти
1977
746
Власний капітал
7845
6837
Статутний капітал
174
174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7627
6619
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
5331
5332
Поточні зобов'язання і забезпечення
3859
3792
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, загальна номінальвикуплені протягом звітного
на вартість
у відсотках від
0
періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Український авiацiйно-технiчний центр»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Український авiацiйно-технiчний центр». 2. Код за ЄДРПОУ: 31350722.
3. Місцезнаходження: 03036, м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 93.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-01-13. 5. Електронна поштова адреса: uatc@meta.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 31350722.
smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.
1. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 20 квiтня 2018 р. черговими Загальними зборами ПрАТ «Український
авiацiйно-технiчний центр» (Протокол № 1). Предметом правочину є контракт з ДАП «Україна» на проведення технiчного обслуговування компонентiв
лiтака типу Ан-74ТК-300 замовника сумою до 3000000 грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8728000грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає -34,3721 вiдсоткiв. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на пiдписання правочину
та вчинення iнших пов’язаних дiй призначити Генерального директора
ПрАТ «УАТЦ» Полiщука В.Ю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2690.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 2593. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 2593 голосiв та «проти» - 0.
2. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 20 квiтня 2018 р. черговими Загальними зборами ПрАТ «Український
авiацiйно-технiчний центр» (Протокол № 1). Предметом правочину є контракт
ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на проведення ремонту обладнання для лiтакiв
типу Су-24 iноземного замовника сумою до 10000000 грн. Вартiсть активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8728000грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає -114,57 вiдсоткiв. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на пiдписання правочину
та вчинення iнших пов’язаних дiй призначити Генерального директора
ПрАТ «УАТЦ» Полiщука В.Ю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2690.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 2593. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 2593 голосiв та «проти» - 0.
3. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте
20 квiтня 2018 р. черговими Загальними зборами ПрАТ «Український авiацiйнотехнiчний центр» (Протокол № 1). Предметом правочину є контракт з ДП ДГЗП
«Спецтехноекспорт» на проведення ремонту обладнання для лiтакiв типу Ан-72
iноземного замовника сумою до 25 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 8728000грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає -286,43 вiдсоткiв. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на пiдписання правочину та вчинення iнших пов’язаних дiй
призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ» Полiщука В.Ю. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 2690. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi
для участi у загальних зборах- 2593. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2593 голосiв та «проти» - 0.
4. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 20 квiтня 2018 р. черговими Загальними зборами ПрАТ «Український
авiацiйно-технiчний центр» (Протокол № 1). Предметом правочину є контракт зi Спецiальним авiацiйним загоном Оперативно-рятувальної служби
цивiльного захисту ДСНС України на проведення технiчного обслуговування лiтакiв типу Ан-32П та Ан-30 замовника сумою до 5 000 000 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 8728000грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає -57,2868 вiдсоткiв. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на пiдписання правочину
та вчинення iнших пов’язаних дiй призначити Генерального директора
ПрАТ «УАТЦ» Полiщука В.Ю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2690.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 2593. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 2593 голосiв та «проти» - 0.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «УАТЦ» В.Ю. Поліщук 20.04.2018р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезнаходження, міжміський
«Автоводсервіс», 16306563,
код та телефон емітента
Шосе Залізничне, 45, м. Київ,
Печерський, 01103, (044)-2962553
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://avtovodservis.org.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської, якою
ністю «М.Р.Аудит», 37569947
проведений аудит фінансової
звітності

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кворум
зборів: 97,79% до загальної кількості голосів.
Порядок денний :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2016рік. Звіт Наглядової ради
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити звіти: Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, Наглядової ради, Ревізора за 2016 рік, затвердити річий звіт емітента , баланс та річні фінансові результати. Дивіденди за результатами
2016 року не нараховувати.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Приватне акцiонерне товариство
«Український авiацiйно-технiчний центр».
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український авiацiйно-технiчний центр». 2. Код за ЄДРПОУ:
31350722. 3. Місцезнаходження: 03036, м. Київ, Повiтрофлотський
проспект, 93. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 249-01-13.
5. Електронна поштова адреса: uatc@meta.ua. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 31350722.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, що пов’язані з
проведенням ТО повітряних суден, та роботи по програмі АНТК, обслу-

говування, поточний та відновлювальний ремонт авіаційних агрегатів, а
також витрат за розробку програм по ПС, інжинірингові послуги та послуги оцінки технічного стану ПС, виготовлення запчастин та конструктивних елементів та можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рішення. Умови
погодити з Наглядовою радою Товариства. Орієнтовна гранична сукупна вартості правочинів 10 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочинів та вчинення інших пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «УАТЦ» В.Ю. Поліщук 20.04.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Акціонеру

Приватного акціонерного
товариства «Кальчицький кар'єр»

Шановний акціонере!
Правління Приватного акціонерного товариства «Кальчицький
кар'єр»(далі Товариство) відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їхніх представників відбудуться 27 квітня 2018 о 10:00 за адресою: 87040, Донецька область, Володарський район, с. Кальчик , адміністративний корпус
Товариства кабінет директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах
буде здійснюватись за місцем проведення зборів в день їх проведення з
09:30г до 10:00г. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – оформлена належним чином довіреність.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у
зборах:станом на 24 квітня 2018р
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання лічильної комісії.
2.Про обрання голови та секретаря .затвердження регламенту проведення річних зборів акціонерів Товариства
3.Про розгляд та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за
2017рік.
4..Про розгляд та затвердження звіту голови правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження
річного балансу станом на 31.12.2017р. і річного звіту.
5. Розподілення прибутку та виплата дивідендів.
6.Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
7.Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік

ЗАТ «Аграрно-Холдингова Компанія
«СЕНАТЕК-ХОЛДИНГ»
повідомляє, про проведення
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
28 травня 2018 року
за адресою: м. Київ, вул. Василя Дончука, 3.
Порядок денний:
1. Про звіт керівних органів Товариства.

8. Внесення змін до Статуту.
З матеріалами порядку денного акціонер може ознайомитися за місцем
знаходження Товариства з «31».03.2018р з 10:00 до 15:00 (крім вихідних:
Субота, Неділя)Відповідальна особа гл.бух. Неділько Н.Ю.Довідки за телефоном: 095 511 79 99
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2017 рік
(тис.грн.)
Найменування показника
Звітний, Передній,
за 2017 рік за 2016 рік
Усього активів
94753
86166
Основні засоби
45561
43810
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
27616
26938
Сумарна дебіторська заборгованість
5947
4638
Грошові кошти та еквіваленти
3221
447
Нерозподілений прибуток
-21433
-21063
Власний капітал
8064
8434
Статутний капітал
25040
25040
Довгострокові зобов’язання
19764
20093
Поточні зобов’язання
60483
56158
Чистий прибуток(збиток)
370
447
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій
Чисельність працівників на кінець звітного
66
58
періоду

2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Різне.
Реєстрація учасників зборів з 10-00. Початок зборів о 14-00.
При собі мати документ, що засвідчує особу, а представникам крім
цього мати відповідне доручення.
Телефон для довідок (044) 230-20-65, факс (044) 484-43-13.
Наглядова рада Товариства

Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське
виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві»
Річна інформація
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство
по племінній справі у тваринництві», місцезнаходження: 23208,
Вiнницька область, Вiнницький район, село Парпурiвцi, вулиця Шевченка,
будинок 35А, код за ЄДРПОУ 00691872, міжміський код та телефон
0432511315
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній
інформаційній базі даних 22.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію –http://www.00691872.pat.ua
4. Аудитор: відсутній
5. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерів товариства відбулися 04.04.2017 року, кворум 86,0936%. Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних
зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження
порядку голосування на зборах.3. Звiт директора про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.5. Звiт Наглядової ради, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016
рiк.8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження
його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової
редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства:
«Положення про Загальнi збори», «Положення про Наглядову раду»,
«Положення про Ревiзiйну комiсiю», «Положення про виконавчий
орган».11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та
членiв Наглядової ради.12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.13. Обрання членiв Наглядової ради
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Товариства.14. Прийняття рiшення про припинення повноважень
Ревiзiйної комiсiї Товариства.15. Затвердження кiлькiсного складу
Ревiзiйної комiсiї та строку її повноважень.16. Обрання Ревiзiйної комiсiї
Товариства.17. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової
ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.19. Прийняття рiшення про продаж
будiвель та споруд, що знаходяться за адресою: Вiнницька область,
Хмiльницький район, село Великий Митник, вул. Привокзальна, 38.Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися. Рішенням загальних зборів затвердили звіти: звіт Директора за
2016 рік, визнали роботу Директора задовільною; звіт Наглядової ради
за 2016 рік, роботу Наглядової ради визнали задовільною; звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, роботу Ревізійної комісії визнали задовільною;
затвердили річний звіт за 2016 рік, та висновок Ревізійної комісії. Зборами прийняли рішення у зв’язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати.. Зборами затвердили зміну типу Товариства.та
затвердили відповідні зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства. Припинили повноваження всіх членів Наглядової ради і Ревізійної
комісії та обрали на наступний термін. Погодили продаж будівель та
споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький
район, село Великі Митники, вулиця Привокзальна, 38
Протягом звітного періоду за рішенням Наглядової ради 28.12.2017
року із кворумом 86,0936% скликалися позачергові загальні збори з таким
порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв
акцiонерiв.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних
зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.3. Внесення змiн до статуту Товариства та
викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на
пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної
реєстрацiї статуту.4. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства:
«Положення про Загальнi збори», «Положення про Наглядову раду». Рішенням позачергових зборів затвердили зміни до Статуту товариства та
внутрішніх положень
6.Інформація про дивіденди. Відповідно рішення загальних зборів дивіденди не виплачувались
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«КИЇВПОЛІГРАФМАШ»

00242909
04080, м.Київ, вул. Тульчинська, 6
(044) 468-52-11, (044) 468-52-82
maksymenko@poligraphmash.com.ua
www. poligraphmash.com.ua

Вiдомостi про змiну складу
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року)
припинено повноваження посадової особи Генерального директора Товариства
Максименка Володимира Пилиповича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у
зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 5%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства
Бондаренка Павла Володимировича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у
зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 35,9352%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням
річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018
року) припинено повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради
Товариства Красильникова Геннадiя Яковича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента:
0,0622%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд
20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової
ради Товариства Корольову Вiкторiю Андрiївну 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа
перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням річних загальних
зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) припинено
повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Максименка Антона Володимировича 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової
особи Члена Наглядової ради Товариства Бондаренка Євгена Павловича
20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента: 0,36096%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi:
24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) припинено повноваження посадової
особи Голови Ревізійної комісії Товариства Бондаренка Олександра Павловича
20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок,
протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд
20.04.2018 року) припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної
комісії Товариства Рубель Найли Суфiянiвни 20.04.2018 року. Рішення прийнято
у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,2754%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням
річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018
року) припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Хомячкової Iрини Вiкторiвни 20.04.2018 року. Рішення прийнято у зв'язку
із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0227%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом

якого особа перебувала на посадi: 24.04.2015 р. – 20.04.2018 р. Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) Генеральним директором Товариства обрано Максименка Володимира Пилиповича 20.04.2018
року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента: 5%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: до переобрання.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний
директор Товариства.Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства
(Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Павла Володимировича, а рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 вiд 20.04.2018 року) його обрано Головою Наглядової
ради 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 35,9352%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років:
Голова Наглядової ради Товариства, заступник генерального директора ТОВ
«ВТК «Полiмерцентр».Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства
(Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Красильникова Геннадiя Яковича, а рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 вiд 20.04.2018 року) його обрано Секретарем Наглядової
раді 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних
пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє
часткою в статутному капiталi емiтента: 0,0622%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Секретар Наглядової ради Товариства. Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства
обрано Корольову Вiкторiю Андрiївну 20.04.2018 року. Особа є представником
акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до
наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради Товариства.Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол№22
вiд 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка
Євгена Павловича 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера - фізичної
особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента: 0,36096%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади,
якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради Товариства. Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
№22 вiд 20.04.2018 року) Членом Наглядової ради Товариства обрано Сидоренко Наталію Григорівну 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних
пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.Акціями
Товариства не володієНепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради Товариства.
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №22 вiд
20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Бондаренка
Олександра Павловича, а рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол
№1 вiд 20.04.2018 року) його обрано Головою Ревізійної комісії 20.04.2018 року.
Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років:
Голова Ревізійної комісії Товариства, менеджер з маркетингу ТОВ «ВТК «Полімерцентр». Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
№22 вiд 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Ляшенка
Валентина Миколайовича 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у
відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,04543%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх
п’яти років: майстер, старший майстер, начальник виробництва ПрАТ «Київполіграфмаш». Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол
№22 вiд 20.04.2018 року) Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Мельничук Наталію Михайлівну 20.04.2018 року. Особа є представником акціонера –
юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних
пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями
Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер; ТОВ «Ітера Груп», головний бухгалтер ТОВ «ВТК «Полімерцентр».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 Максименко Володимир Пилипович.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента Публiчне

акцiонерне товариство «Одеський завод по
випуску ковальсько-пресових автоматiв»;

код за ЄДРПОУ: 05749145;
65029, Україна, місто Одеса, Приморський р-н, вулиця Градоначальницька, будинок 4;
(048) 728-30-23, (048) 731-09-69
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 www.cupra.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської
фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності Аудиторсько-консалтингова фірма
«Грантье» у вигляді ТОВ;
код за ЄДРПОУ: 21026423

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 31.03.2017 року. Кворум зборів: 63% до загальної кількості голосів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного не
вносилися.
Перелік питань, що розглядалися на загальніх зборах:
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2016 рік та
визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
3. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за
2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за
2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності товариства за
2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства, строку та порядку виплати дивідендів за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Козятинхліб», місцезнаходження: 22100, Ві-

нницька обл., м. Козятин, вул. Незалежностi 72, код за ЄДРПОУ 00375757,
міжміський код та телефон 0242 21474. 2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
23.04.2018 року 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну
річну
інформацію –
http://kozyatynhlib.com.ua/
akcioneramtainvestoram.html 4. Аудитор: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська консалтингова фiрма «БIЗНЕС ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ37741155 5. Інформація про загальні збори. Річні загальні
збори відбулися 26.04.2017року. Кворум 92.076%.Порядок денний: 1.Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства.2.Звiт Наглядової
ради про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.3.Звiт виконавчого органу про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати
перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.5.Затвердження
рiчного звiту Товариства, фiнансових результатiв дiяльностi Товариства за
2016 рiк.6.Визначення порядку розподiлу прибутку (збиткiв) Товариства.7.Про
погодження укладених правочинiв.8.Про попереднє схвалення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
Рішенням загальних зборів акціонерів затвердили: звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016
році; звіт та висновки Ревізійної комісії; звіт Наглядової ради про діяльність
Товариства у 2016 році. Зборами затвердили рiчний звiт і фінансові результати Товариства за 2016 рiк. Про розподіл прибутків, зборами прийняли
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1. Обрати Лічильну комісію у складі:
 Голова Лічильної комісії – Мушинський Віктор Іванович;
 член Лічильної комісії – Ровенко Юрій Дмитрович;
 член Лічильної комісії – Корякова Ельвіра Леонідівна.
2. Затвердити наступний регламент виступів учасників Загальних зборів акціонерів:
 доповіді – 10 хв.;
 виступи – 5 хв.;
 повторні виступи – 3 хв.
3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням
бюлетенів для голосування (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування), що засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, без
використання кабін для голосування.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт Правління про
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та
визначити основні напрями діяльності товариства у 2017 році.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016 рік та визнати роботу товариства задовільною.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт та Висновки
Ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2016 рік та визнати роботу товариства задовільною.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити Звіт Наглядової ради
про результати діяльності товариства за 2016 рік та визнати роботу товариства задовільною.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: визнати задовільними результати роботи Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії товариства за
2016 рік.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: прибуток товариства за 2016 рік
у сумі 12 909,00 гривень, що залишився після оплати податку направити на
розвиток підприємства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: у зв’язку із закінченням терміну повноважень, на який вони обирались у 2014 році, припинити повноваження членів Наглядової ради товариства.
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: обрати членів Наглядової ради
у кількості 5-ти осіб у наступному складі:
 Петренко Катерина Борисівна;
 Цихоцька Тетяна Миколаївна;
 Шевчук Юрій Олександрович;
 Грабовенко Людмила Іванівна;
 Дорогов Альберт Олександрович.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ: затвердити умови цивільноправових договорів та уповноважити Голову Правління Москальця Володимира Костянтиновича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради на безоплатній основі.
6. Інформація про дивіденди
Опис Черговими річними Загальними зборами акціонерів рiшення про
нарахування та виплату дивiдендiв за результатами звiтного періоду не
приймалось.

рішення: покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Прийняли
рішення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
У звітному періоді за рішенням Наглядової ради 26.07.2017 року із кворумом 92.096 % скликалися позачергові загальні збори з таким порядком денним: 1. Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства. 2. Про
прийняття рiшення про змiну типу Товариства та про змiну найменування
Товариства.3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення
його в новiй редакцiї, визначення уповноваженої особи на пiдписання нової
редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї нової
редакцiї статуту.4. Про затвердження в новiй редакцiї Положення про Загальнi
збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Кодекс корпоративного управлiння Товариства.5. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.6. Про припинення повноважень членiв Наглядової
ради.7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.8. Про затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважуєтьсяна пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради.9. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Рішенням загальних зборів змінили тип акціонерного товариства з Публiчного акцiонерне товариство «Козятинхлiб» на Приватне акцiонерне товариство «Козятинхлiб», затвердили зміни до Статуту та внутрішніх Положень. Припинили повноваження
Наглядової ради і Ревізійної комісії. Обрали строком на три роки членiв Наглядової ради Товариства: Гарапка В. Ф., Космеду Р.А., Бойка р. А. Затвердити
умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради .Обрали строком на три роки членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме Куксова В. Г., Дзюбу С. С., Мельник I.В.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не виплачувались.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО ШВЕЙНА
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ФАБРИКА «ВОРОНІН»,
емітента
00309252, вул. Короленківська, 3,
м. Київ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ, 01033,
(044)-2871024
20.04.2018

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://jscvoronin.com.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ТОВ «Аудиторська фiрма «Украудит
ЄДРПОУ аудиторської
ХХI-Шевченкiвська фiлiя», 24362662
фірми, якою проведений
аудит фінансової звітності
5.1. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 03.03.2017 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 3 лютого
2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення
бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів та
бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах
акціонерів 03.03.2017 р.»
5. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для
кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
6. Звіт Голови Правління про підсумки роботи Товариства за 2016 р.
Основні напрямки діяльності Товариства на 2017 р.
7. Доповідь головного бухгалтера про баланс за 2016 р. та затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
8. Звіт Голови Ревізійної Комісії Товариства.
9. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства про роботу за звітний
період.
10. Про розподіл прибутку (виплату дивідендів за 2016 р.).
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його у новій редакції та реєстрацію.
12. Переобрання членів Ревізійної комісії.
Рішення зборів:
Обрати Лічильну комісію:Порушкевич В.С.,Заєць Н.О., Кравченко С.В.,
затвердити запропонований регламент Зборів. Обрати Головою
Зборів Бодрову В.М., секретарем Шовкопляс О.О. Схвалити
рішення Наглядової ради, прийнятого 03.02.2017р. щодо порядку та
способу засвідчення бюлетеня для голосування.Затвердити: - Звіт
Голови Правління про підсумки роботи Товариства у 2016 р. та
основні напрямки діяльності Товариства на 2017 р.; Затвердити
головного бухгалтера про баланс за 2016 рік.
Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.
Дивіденди за 2016 р не виплачувати та направити прибуток на
розвиток виробництва. Дивіденди за 2016 р не виплачувати та
направити прибуток на розвиток виробництва.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2016
році.
Дивіденди за 2016 р не виплачувати та направити прибуток на
розвиток виробництва.
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові та
секретарю Зборів підписати Статут.
Переобрати Ревізійну комісію строком на 3 роки у складі 3 осіб:
Заріцька Любов Михайлівна, Кулініч Людмила Іванівна, Сливчак
Оксана Миколаївна, встановити оплату членам Ревізійної комісії
200грн. на місяць, укласти договори.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Приватне акціонерне товариство
«Запоріжавтотранс»

Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне
товариство «Запоріжавтотранс», 03116795, вул. Свердлова, б.30,
м. Запорiжжя, Жовтневий р-н, Запорiзька область, 69063, (061)
2138276.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.avtotrance.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «Веда», 37408416.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 26.04.2017 року. Кворум зборів: 98,79%. Додаткових пропозицій, щодо порядку денного, не надходило. Позачергові
збори протягом звітного періоду не проводились.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання складу та членів лічильної комісії. Обрано склад та
членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства
за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Затверджено звіт Правління про результати діяльності Товариства за
2016.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за
2016 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду. Затверджено
звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за
2016 рік. Затверджено річний звіт (фінансову звітність) Товариства за
2016 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік.
Затверджено порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про зміну структури та кількісного складу
органів Товариства. Прийнято рішення про зміну структури та кількісного складу органів Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийнято рішення про зміну типу Товариства.
9. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу. Затверджено нове найменування Товариства у зв'язку
зі зміною його типу.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання
особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації. Затверджено нову редакцію Статуту Товариства та обрано особу, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації.
11. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та затвердження їх у новій редакції. Визначено перелік внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства, та
затверджено їх у новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. Припинені повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
13. Обрання (продовження повноважень) членів Наглядової ради
Товариства. Обрано (продовжено повноваження) членів Наглядової
ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, та обрання осіб, які уповноважуються
на підписання таких договорів. Затверджено умови договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрано
особу, яка уповноважується на підписання таких договорів. Рішення
прийняті з усіх питань порядку денного.
Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось.
Позачергові загальні збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Запорiзьке облплемпiдприємство»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публічне акцiонерне товариство
«Запорiзьке облплемпiдприємство», 00699224, Дослiдна станцiя, б.43,
м. Запорiжжя, Комунарський, Запорiзька область, 69031, (06141)
43500.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www. zaporizke.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Стимул», 39051995.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - позачергові.
Дата проведення: 03.08.2017 року. Кворум зборів: 70,4% до загальної
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах
та результати розгляду питань порядку денного:
1. прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії;
обрано склад та членів лічильної комісії;
2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; припинені повноваження членів Наглядової ради
Товариства;
3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства; припинені повноваження членів Ревізійної комісії Товариства;
4. прийняття рішення про припинення повноважень членів правління
Товариства; припинені повноваження членів правління Товариства;
5. прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
змінено тип та найменування Товариства;
6. прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Запорізьке облплемпідприємство» та
визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства; затверджено нову редакцію статуту
Приватного акціонерного товариства «Запорізьке облплемпідприємство» та визначено осіб, яким надаються повноваження підписати нову
редакцію статуту від імені Товариства;
7. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення
«Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Запорізьке облплемпідприємство» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію вказаного положення від імені Товариства; затверджено нову редакцію положення «Про Загальні
збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізьке облплемпідприємство» та визначено осіб, яким надаються повноваження
підписати нову редакцію вказаного положення від імені Товариства;
8. прийняття рішення про затвердження нової редакції положення
«Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізьке
облплемпідприємство» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію вказаного положення від імені Товариства; затверджено нову редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізьке облплемпідприємство» та
визначено осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію
вказаного положення від імені Товариства;
9. прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства; скасовані внутрішні положення Товариства;
10. прийняття рішення про обрання членів наглядової ради Товариства; обрано членів Наглядової ради Товариства;
11. прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлено розмір їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
12. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинів; надано згоду на вчинення Товариством значних
правочинів;
13. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.
Пропозицій, до переліку питань порядку денного, не подавалось.
Чергові загальні збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Річна інформація
емітента цінних паперів

Приватне акцiонерне
«Тростянецьке районне пiд
«Агромаш», місцезнаходження 23700,

1. Повне найменування емітента:

товариство
приємство

Вiнницька область, м. Гайсин , вулиця Пiвнiчна, будинок 63,код за ЄДРПОУ
03567440, міжміський код та телефон (04343) 2-21-51
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних 22.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://trostagro.at.ua
4. Найменування, код ЄДРПОУ аудиторської фірми (ПІБ аудиторафізичної особи-підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «ПОСЛУГИ АУДИТУ», код
ЄДРПОУ 32258060
5. Інформація про загальні збори, результати розгляду питань порядку
денного:Чергові загальні збори акціонерів товариства відбулися 27.04.2017
року, кворум 100%. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Про
надання повноважень Головi та Секретарю загальних зборiв пiдписати
протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв.3. Звiт Директора Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновку Ревiзiйної
комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами 2016 року.6. Затвердження рiчного
звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу збиткiв Товариства за 2016 рiк.8. Змiна типу
Товариства.9. Змiна найменування Товариства.10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй
редакцiї.11. Внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй
редакцiї внутрiшнiх положень Товариства.12. Припинення повноважень
персонального складу Наглядової ради Товариства.13. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства.14. Встановлення розмiру винагороди членiв
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради Товариства.15. Припинення повноважень персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.16. Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рішеннями загальних зборів були затвердженні звіти: Звiт Директора
Товариства за 2016 рік, Звiт Наглядової ради, Звiт Ревiзiйної комiсiї та
рiчний звiт Товариства за 2016 р , затвердили фiнансовi результати
дiяльностi Товариства за 2016 р. Прийняли рішення про покритиття збитків Товариства, отримані у 2016 р. за рахунок доходів майбутніх періодів.
Затвердили зміну типу на приватне акціонерне товариство і затвердили
зміну найменування Товариства. Внесли змiни до Статуту та внутрiшнiх
положень Товариства. Припинили повноваження всіх членів Наглядової
ради і обрали: Гордилюка В.М., Сікорського С.П., Солопія В.П. Затвердили умови цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства Припинили повноваження всіх членів Ревiзiйної комісії та обрали нових: Ковригу Т.С., Поворознюк Н.П., Терлецьку Л.В . Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
За рішенням Наглядової ради скликалися позачергові загальні збори
акціонерів товариства, які відбулися 16.08.2017 року, кворум 100%. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Прийняття рiшення про затвердження укладених значних правочинiв.3.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого
рiшення.
Рішеннями загальних зборів були заатверджені наступнi значнi правочини, укладенi Товариством:-Договiр про внесення змiн № 151209Z109-5
до Iпотечного договору вiд 16.07.2009 р. № 151209Z109, укладеного мiж
Публiчним акцiонерним товариством «Державний експортно - iмпортний
банк України» та Публiчним акцiонерним товариством «Тростянецьке районне пiдприємство «Агромаш» вiд 8 грудня 2016 р.
-Договiр про розiрвання Договору застави вiд 16.07.2009 р.
№ 151209Z119, укладеного мiж Публiчним акцiонерним товариством
«Державний експортно - iмпортний банк України» та Публiчним
акцiонерним товариством «Тростянецьке районне пiдприємство «Агромаш» вiд 8 грудня 2016 р.Зборами затвердили рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого
рiшення
6. Інформація про дивіденди.Дивіденди не виплачувались.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
І. Загальні відомості.

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 01880670.
3. Місцезнаходження: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке
шосе 122.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0432)435085.
5. Електронна поштова адреса: par@01880670.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.01880670.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення:
1. Дата вчинення дії: 20.04.2018 року рішенням Наглядової ради
ПрАТ «Вінницяоблпаливо», на підставі рішення річних Загальних зборів
акціонерів від 20.04.2018 року, встановлена дата складення переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
2. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 20.04.2018 року.
3. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.05.2018 року.
4. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних загальних зборів: 1300000 грн.
5. Строк виплати дивідендів: дата початку виплати дивідендів
15.05.2018 року, дата закінчення виплати дивідендів 20.10.2018 року
6. Спосіб виплати дивідендів: в робочі дні з 10 год.00 хв. до 16 год.
00 хв. безпосередньо акціонерам через касу Товариства за адресою – місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок товариства, 2-й
поверх або через директорів паливних складів згідно з відомістю у строк,
що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
7. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Генеральний директор Ярмолюк М.В. пiдтверджує достовiрнiсть
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»
2. Код за ЄДРПОУ: 01880670.
3. Місцезнаходження: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке
шосе 122.
4. Міжміський код, телефон та факс:(0432) 435085.
5. Електронна поштова адреса: par@01880670.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.01880670.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання 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 «Вінницяоблпаливо».
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань),
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав)
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.
4. Гранична сукупна вартість правочинів: 10 000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності 70 537 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,18%.
7. Загальна кількість голосуючих акцій 28883658 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 28883658 голосів; кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» – 28883658 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.
ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади Генеральний
директор Ярмолюк М.В. 20.04.2018 року.

Приватне акцiонерне товариство
«Жежелiвський кар’єр»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифі- Приватне акцiонерне товарикаційний код згідно з Єдиним державним ство «Жежелiвський кар’єр»,
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 00292379, 22116 Вiнницька обпідприємців та громадських формувань, ласть Козятинський район
місцезнаходження, міжміський код та теле- с.Жежелiв,
вул.Кар’єрна
,
фон емітента
буд.1-В, 04342 35132
2. Дата розкриття повного тексту річної 20.04.2018
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 00292379.smida.gov.ua
розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор- Товариство з обмеженою
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної відповідальністю «Аудиторособи - підприємця), якою проведений ау- ська фірма «Надійність»,
дит фінансової звітності
32473281
5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 25.04.2017 р. Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про припинення
повноважень лiчильної комiсiї попереднього складу. 2. Звiт виконавчого органу
(Генерального директора) Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Генерального директора).
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Затвердження рiчного звiту та
балансу Товариства 2016 року. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за
2016 рiк. 6. Визначення напрямкiв дiяльностi Товариства в 2017 роцi. 7. Внесення змiн до статуту товариства. Затвердження нової редакцiї статуту. Визначення уповноваженої особи для здiйснення реєстрацiї нової редакцiї статуту.
Пропозицiї щодо питань порядку денного запропонованi головою Наглядової
ради Товариства. Змiн до порядку денного не надходило. Всi питання порядку
денного розглянутi, по кожному з них прийнятi вiдповiднi рiшення : 1- Обрати
лiчильну комiсiю у складi: Купчик Наталiя Євгенiвна - голова Лiчильної комiсiї;
Гудована Iрина Василiвна - секретар Лiчильної комiсiї; Шостак Сергiй
Андрiйович - член Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї
обраної 01 листопада 2016р в повному складi. 2- Затвердити звiт виконавчого
органу (Генерального директора) Товариства за 2016 рiк, фiнансово- господарську дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора) Товариства
за 2016 рiк схвалити та визнати її такою, що вiдповiдає iнтересам Товариства
3- Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, роботу Наглядової
ради Товариства схвалити та визнати її такою, що вiдповiдає iнтересам Товариства. 4- Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2016
рiк. 5- Затвердити збиткi Товариства у сумi 13204тис.грн. Покриття збиткiв Товариства здiйснювати вiдповiдно до вимог Статуту Товариства. Враховуючи
вiдсутнiсть чистого прибутку за звiтний перiод дивiденди за 2016рiк не нараховувати та не виплачувати. 6- Визначити основними напрямками дiяльностi
Товариства у 2017 роцi: забезпечення прибуткової дiяльностi Товариства в
цiлому; збiльшення клiєнтської та ресурсної бази; проведення роботи щодо
запровадження сучасного обладнання на виробництвi; збiльшення виробництва та продажу щебеневої продукцiї; розширення ринку збуту продукцiї;
зменшення витрат на виробництво продукцiї. 7- Внести змiни до Статуту у
зв'язку приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з чинним Законом
України «Про акцiонернi товариства». Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Фурман Тетяну Володимирiвну на здiйснення
реєстрацiї нової редакцiї Статуту.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.08.2017 р. Порядок
денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної комiсiї попереднього складу. 2. Внесення змiн до статуту товариства. Затвердження
нової редакцiї статуту. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової
редакцiї статуту. Визначення уповноваженої особи для здiйснення реєстрацiї
нової редакцiї статуту.
Особою, що iнiцiювала проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,
є голова Наглядової ради Товариства. Питання щодо порядку денного були
запропонованi теж головою Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не
надходило. Всi питання порядку денного розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 1- Обрати лiчильну комiсiю у складi: Купчик Наталiя
Євгенiвна - голова Лiчильної комiсiї; Гудована Iрина Василiвна - секретар
Лiчильної комiсiї; Шостак Сергiй Андрiйович - член Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї обраної 25 квiтня 2017 р в повному складi.
2- Внести змiни до Статуту у зв'язку приведенням дiяльностi Товариства у
вiдповiднiсть з чинним Законом України «Про акцiонернi товариства». Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Галас Михайла Михайловича на пiдписання нової редакцiї статуту. Уповноважити Фурман Тетяну Володимирiвну на здiйснення реєстрацiї нової
редакцiї Статуту.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному
друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
1.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариемітента
ство
1.3. Ідентифікаційний код за
00952367
ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента 1
Україна, 73000, м. Херсон,
вул. Порт – елеватор, 5
1.5. Міжміський код, телефон та
(0552) 42-33-09, факс 42-33-08
факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса
urotdel@hkhp.com.ua
емітента
www.hkhp.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
1.8. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
відповідно до вимог глави 2 розділу емітента
II або інформація про іпотечні цінні
папери відповідно до вимог розділу
III цього Положення.
2. Текст повідомлення
Посадова особа Коваль Володимир Іванович (паспорт СМ 359878
виданий 09.08.2001 Ставищенським РВ ГУ МВС України в Київській обл.),
звільнений з посади Голови правління Товариства 22.04.2018. Акціями
Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді Голови правління перебував з 23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Ломако Олег Миколайович (паспорт НС 870104 виданий 08.02.2001 Жашківським РВ УМВС України в Черкаській обл.),
звільнений з посади члена Правління Товариства 22.04.208. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Чумаченко Ігор Миколайович (паспорт КЕ 912060
виданий 29.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.), звільнений з посади члена Правління Товариства 22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебував з 23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944
виданий 27.05.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2018.
Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з
23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна (паспорт ЕО 411125 виданий 22.10.1997 Березнегуватським РВ УМВС України в Миколаївській обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства 22.04.2018.
Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі
емітента на суму 0,25 грн. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала з 23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт МО 600895 виданий 05.11.1997 Кам’янсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запо-
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різькій обл.), звільнена з посади члена Правління Товариства
22.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Підстава звільнення – закінчення терміну повноважень. На посаді члена Правління перебувала
з 23.04.2017.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Коваль Володимир Іванович (паспорт СМ 359878
виданий 09.08.2001 Ставищенським РВ ГУ МВС України в Київській обл.),
призначений на посаду Голови правління Товариства, за сумісництвом,
23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на
1(один) рік.
- 29.04.2013 - по теперішній час – директор ТОВ «Полігрейн Агро»,
яке з 16.12.2013 перейменовано на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА».
- 02.02.2015 – по теперішній час – Голова правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Тихов Дмитро Володимирович (паспорт МО 343873
виданий 07.05.1997 Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл.), призначений на посаду члена Правління Товариства
23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на
1(один) рік.
- 09.2011 - 09.01.2018 –директор філії ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;
- 09.01.2018 - по теперішній час – комерційний директор
ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»;
- 10.11.2015 – по теперішній час – начальник відділу КДіЛ
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за сумісництвом.
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Прокопенко Лариса Іванівна (паспорт МО 353944
виданий 27.05.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонській обл.),
призначена на посаду члена Правління Товариства 23.04.2018. Акціями
Товариства не володіє. Особу обрано терміном на 1(один) рік.
- 09.02.2005р. – по теперішній час начальник відділу кадрів
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Зозуля Світлана Сергіївна (паспорт ЕО 411125 виданий 22.10.1997 Березнегуватським РВ УМВС України в Миколаївській обл.), призначена на посаду члена Правління Товариства
23.04.2018. Володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,0000% в статутному капіталі емітента на суму 0,25 грн. Особу обрано терміном на
1(один) рік.
- 01.05.2012 – по теперішній час – юрисконсульт I кат.
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Пільгуй Ольга Григорівна (паспорт МО 600895 виданий 05.11.1997 Кам’янсько-Дніпровським РВ УМВС України в Запорізькій обл.), призначена на посаду члена Правління Товариства
23.04.2018. Акціями Товариства не володіє. Особу обрано терміном на
1(один) рік.
- 01.10.2012 – по 27.11.2012 – головний бухгалтер ПФ «Астер»;
- 28.11.2012 – по 12.06.2015 – головний бухгалтер ПрАТ «Дніпровська перлина»;
- 15.06.2016 – по 27.09.2016 – головний економіст ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
- 28.09.2016 – по теперішній час – головний бухгалтер
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 06 від 21.04.2018). 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.
Голова правління
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
Коваль В.І.
23.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв”
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код Приватне акцiонерне товариство
за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
"Херсонський комбiнат
міжміський код та телефон емітента
хлiбопродуктiв", 00952367Херсонська обл, 73024, м. Херсон,
вул. Порт-Елеватор,5 0552263612,
2. Дата розкриття повного тексту
23.04.18
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.hkhp.com.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди- Не проводився
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів
324535
150260
Основні засоби (за залишковою вартістю)
36067
41777
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
43700
33831
Сумарна дебіторська заборгованість
190862
36318
Грошові кошти та їх еквіваленти
2308
1641
Власний капітал
86682
91318
Статутний капітал
67585
67585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-2631
3083
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
9459
48759
Поточні зобов'язання і забезпечення
228394
10183
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
-0,0160
0.008948
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0,0160
0.008948
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
270340800 270340800
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін0
0
них паперів власних випусків протягом періоду
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та
його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Вищий орган управління - Загальні збори акцiонерiв. Товариство
зобов'язане щороку скликати Загальнi збори. Рiчнi (чергові) загальні збори
скликаються не рiдше одного разу на рiк та повиннi бути проведенi не
пiзнiше чотирьох мiсяцiв після закінчення фінансового року, тобто не пiзнiше
30 квiтня наступного за звітним року. Усі iншi Загальні збори, крім річних,
вважаються позачерговими.
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв,
i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi
товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний
склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами вiдповiдно до вимог законодавства України. . Наглядова рада обирається Загальними зборами з
числа фізичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, ,та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 (три) роки.. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння Товариства обирається у складi не менше 5 (п'яти) осiб Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Правлiння.
Ревiзiйна комiсiя є органом, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства
обираються Загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну

дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв строком на 3 роки у
кiлькостi не менше 3-х осiб.
4. Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи: Засновник - Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України в Херсонськiй областi (код за ЕДРПОУ 21295778) 0.000000000000 %; Засновник - Орендне пiдприємство «Херсонський
комбiнат хлiбопродуктiв» (код за ЕДРПОУ 00952367) - 0.000000000000 %;
Учасник - Компанiя «Дабл ю Джей Венчурз Лiмiтед» (WJ Ventures Limited
(код за ЕДРПОУ не має) - 96.254136000000%.;
Фізичні особи: Учасник — 598 фiзичних особи - 3.7246810000 %Усього
- 100.000000000000 %
4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу – Акції. Код випуску UA4000071997. Форма випуску та
форма існування – Бездокументарна, іменні. Тип - іменні прості. Кількість – 270340800 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію, статутний
капітал 67 585 200,00грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000%.
Випуск акцій зареєстрований 08.06.2010 року ДКЦПФР, свідоцтво
№ 351/1/10. Випуск акцій повністю розміщений. Свої акцiї до продажу на
внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв Товариство не виставляло,
заяв на доауск цiнних паперiв до котиру-вання на фондових бiржах не надавало.
2.Іінших цінних паперів ПАТ «Херсонський КХП» не випускало
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на
цінні папери емітента у депозитарній системі України
Товариство реєстратора не змінювало. Депозитарну дiяльнiсть зберiгача
ц/паперiв здійснює Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафтаiнвест» код ЄДРПОУ 22760119 Місцезнаходження: 73025 Україна Херсонська не має м. Херсон Петренка,18. Лiцензiя серiя АЕ №263257, видана
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 03.09.2013р.
Стро дiї лiцензiї необмежений. Договір на надання послуг № 98 — дем вiд
23.08.2017року.
6. Інформація про загальні збори
Вид
чергові
позачергові
X
загальних
зборів*
Дата
25.04.17
проведення
Кворум
99.94
зборів**
Опис
Дата проведення рiчних Загальних зборiв: «25» квiтня 2017р.Час
проведення рiчних Загальних зборiв: 13.00 год.
Мiсце проведення рiчних Загальних зборiв: м. Херсон,
вул. Порт – Елеватор,5 (актовий зал).Дата складання перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв:
«14» березня 2017р.Дата складання перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у Зборах: 24.00 година «19» квiтня
2017р. Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв (далi –
«Збори») Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ
КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» (далi «Товариство») прийнято
Наглядовою радою (Протокол №05 вiд 22.02.2017р.) ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО1. Прийняття рішення про обрання Голови
та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення
Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Прийняття рішення про результати розгляду звiту Правлiння
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016р. i його затвердження.
4. Прийняття рішення про результати розгляду звiту Наглядової
ради про роботу за 2016р. та його затвердження.
5. Прийняття рішення про результати розгляду звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження.
6. Прийняття рішення про затвердження рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016р.
7. Прийняття рішення про про розподiл прибутку i покриття
збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених
законодавством України і про можливість виплати дивідендів.
8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків
дiяльностi Товариства i його планів на 2017р.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства у відповідності
до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про зміну назви Товариства.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства
шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх
документів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції:
12.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
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12.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ
КХП»;
12.3. Положення про Правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.4. Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ
КХП».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови
та членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку їх
повноважень.
14. Прийняття рішення про обрання нових членів Наглядової
ради Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладимуться з новими членами
Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради
Товариства.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання нових членів Ревізійної
комісії Товариства.

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
товариство
міжміський код та телефон емітента

"ЛОНДОНСЬКАБРIСТОЛЬ", 02573562

Одеська, Приморський, 65026,
м. Одеса, вул. Пушкiнська,15
(048) 7386700,
25.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
londred.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив",
аудиторської фірми (П. І. Б.
32635145
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
У 2017 році загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
акціонерів не відбувались
якщо емітент - акціонерне
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
50041.1 50264.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
48481.7 48541.2
Сумарна дебіторська заборгованість
1553,2
1720,9
Грошові кошти та їх еквіваленти
6.2
2.3
Власний капітал
-36520.8 -36190.5
Статутний капітал
270.0
270.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-36979.1 -36648.8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
86561.9 86454.9
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.01223 -0.00749
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
-0.01223 -0.00749
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
27000000 27000000
Цінні папери власних
загальна номінальна
0
0
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від статутного
0
0
протягом звітного
капіталу
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду
Голова правління
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18. Прийняття рішення про затвердження умов цивільноправових договорів, що укладимуться з новими членами
Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на
підписання договорів з новими членами Ревізійної комісії.
7. Інформація про дивіденди
Протягом 2016-2017 року дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого
оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 23.04.2018 року, текст річної інформації оприлюднений в мережі Інтернет на сторінці www.hkhp.com.ua 23.04.2018 року.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правління
Коваль В.І.
М.П. 23.04.2018р.
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента

Приватне акціонерне
товариство
«Гнідавський цукровий
завод», 00372658 Волинська обл,

д/в, 43022, м. Луцьк, вул. Ранкова, буд.1
тел. (0332)204002; 204062
2. Дата розкриття повного тексту річ- 19.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі інтер- 00372658.smida.gov.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"

00292333
69014 м.Запоріжжя
вул. М.Краснова, 12-а
4. Міжміський код, телефон та факс (061) 228-28-84 (061) 228-28-84
5. Електронна поштова адреса
marinaem@zpnerudprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://00292333.smida.gov.ua
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення: Наглядовою радою ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» прийнято рішення (Протокол № 14 від 20.04.2018 р.) про надання
згоди на вчинення Товариством значного правочину, яким було схвалено
наступний правочин: договір (з специфікаціями та додатковими угодами
на поставку матеріалів (ресурсів). Ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства становить 14921 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності: 66572 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності - 22%.
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
Верховський С. С.
Голова правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.04.20
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне наймену- Публiчне акцiонерне товариство
вання емітента,
"Каховський завод електрозвакод за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, рювального устаткування",
міжміський код та 00213993, Херсонська обл., 74800, мiсто Каховка,
телефон емітента вулиця Пушкiна, будинок 109,
05536 4-11-53,
2. Дата розкриття 23.04.2018
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
3. Адреса сторінки www.infozvitrik.com
в мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію
4. Найменування, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторкод за ЄДРПОУ ау- ська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" , 34619277
диторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит
фінансової звітності
5. Інформація про 31.01.2017 року відбулися загальні збори товариства.
загальні збори
Перелiк питань, що розглядалися на загальних
(розділ заповнюзборах.
ється у випадку,
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та секретаря
якщо емітент - ак- загальних зборiв. Прийняття рiшення про припинення
ціонерне товари- повноважень членiв лiчильної комiсiї.
ство)
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення
загальних зборiв.
3.Звiт правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2012 - 2016 роки та
визначення основних напрямiв дiяльностi товариства.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
правлiння за 2012 - 2016 роки.
4.Звiт наглядової ради товариства за 2012 - 2016
роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
наглядової ради за 2012 - 2016 роки.
5.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 - 2016
роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
ревiзiйної комiсiї за 2012 - 2016 роки. Затвердження
висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 - 2016 роки.
6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 2016 роки.
7.Розподiл прибутку та збиткiв товариства за звiтний
перiод.

8.Внесення змiн до статуту товариства у зв’язку з
приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України
«Про акцiонернi товариства» шляхом викладення його у
новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту.
9. Внесення змiн до положень товариства та їх
затвердження шляхом викладення у новiй редакцiї:
- Положення про загальнi збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про правлiння;
- Положення про порядок надання iнформацiї
акцiонерам товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень
членiв наглядової ради.
11. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження
умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової
ради, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової
ради.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень
голови i членiв правлiння.
13. Обрання голови i членiв правлiння.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень
членiв ревiзiйної комiсiї.
Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами
За результатами
звітнього періоду періоду, що передував звітньому
за
за
за
за
прости- привілейо- простими привілеми
ваними
акціями йованими
акціями акціями
акціями
Сума нарахованих
0
0
0
0
дивідендів, грн.
Нарахувані дивіденди на
одну акцію, грн.
Сума виплачених
дивідендів, грн.
Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

0

0

0

0

0

0

0

0

03.01.2018

12.01.2017

30.06.2018
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 03 сiчня 2018
року. Дивiденди за привiлейованими
iменними акцiями нараховуються та
виплачуються у порядку, встановленому
чинним законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОФIРМА «КВIТИ УКРАЇНИ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «КВIТИ
УКРАЇНИ»
2. Код за ЄДРПОУ
33104354
3. Місцезнаходження
04136 м. Київ вул. Тираспiльська, 43
4. Міжміський код, телефон та факс 442-21-15 442-21-15
5. Електронна поштова
129@comreg.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
129.comreg.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй,
яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв
голосуючих акцiй
2.Текст повідомлення.
Згідно з отриманим 19.04.2018 року від центрального депозитарію ПАТ

«НДУ» обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на
16.04.2018 року, повідомляємо про зміну власників акцій, яким належать
10 і більше відсотків голосуючих акцій:
До зміни розміру пакета акцій, розмір частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «БУДІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ідентифікаційний код – 33744414, місцезнаходження – вул.Мельникова, 8,
оф.22, м.Київ) в загальній кількості акцій складав 99,483% (986375 шт.)
та в загальній кількості голосуючих акцій складав 99,578%. Після зміни
розміру пакета акцій, розмір частки в загальній кількості акцій склав
79,049% (783773 шт.) та в загальній кількості голосуючих акцій склав
79,125%.
До зміни розміру пакета акцій, розмір частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «СІТІ ВАН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код – 37000865, місцезнаходження – вул.Печерський узвіз, 19, м.Київ)
в загальній кількості акцій складав 0% (0 шт.) та в загальній кількості голосуючих акцій складав 0%. Після зміни розміру пакета акцій, розмір частки в
загальній кількості акцій склав 20,434% (202602 шт.) та в загальній кількості голосуючих акцій склав 20,453%.
3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова
правлiння Перчак Сергiй Васильович.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство
«Горнозбагачувальна фабрика
«Краснолуцька»

3. Місцезнаходження:
01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 97»З»
4. Код за ЄДРПОУ
32163608
5. Міжміський код та телефон, факс
5960103
6. Електронна поштова адреса
gzf@efi.ua
Генеральним директором ПрАТ «ГЗФ «Краснолуцька» 23 квітня 2018 р.
прийнято рішення (наказ 3-к вiд 23.04.2018 р.) про звільнення посадової
особи Лакізо Надії Володимирівни, яка займає посаду головного бухгалтера товариства на підставі заяви Лакізо Н.В. за власним бажанням (згоду
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала) з 23.04.2018р.
На посадi Лакізо Н.В. перебувала з 2011 року. Володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини
Підтверджую достовірність викладеної інформації
Генеральний директор
Бєлозьоров Iгор Вiкторович

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА
«КВIТИ УКРАЇНИ»
33104354
04136 м. Київ вул. Тираспiльська,
43
442-21-15 442-21-15

4. Міжміський код, телефон
та факс
5. Електронна поштова
129@comreg.com.ua
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
129.comreg.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних
правочинів

2.Текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол №20/04–18 від 20.04.2018
року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як
одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 100000. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (тис. грн): 19641,6. Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 509,12350. Характер
правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори
банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори
страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які
за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які
потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні
правочини Голові Правління Товариства Перчаку Сергію Васильовичу
здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Загальна кількість
голосуючих акцій: 990551. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані
для участі у загальних зборах: 990551. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 990551 акцій, «проти» - 0 акцій.
3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова
правлiння Перчак Сергiй Васильович.
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації

ПАТ «Сад Поділля»

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Сад
Поділля». Код за ЄДРПОУ 00414291. Місцезнаходження: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Пеньківка, вул. Жовтнева, 12. Міжміський
код, телефон та факс: (04344) 3-76-80. Електронна поштова адреса:
sadpodillya@vrc.vn.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: sadpodillya.at.ua.
Вид особливої інформації : Інформація про зміну складу посадових осіб
емітента.
Зміни в складі посадових осіб ПАТ «Сад Поділля» відбулись згідно
рішення річних загальних зборів 21.04.2018 року. Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів 21.04.2018 р. (протокол №1) в
зв’язку із закінченням строку дії повноважень: - Голови Наглядової ради
Хмельовського Віталія Андрійовича (АВ 305437 вид. 25.01.2002 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 21.04.15 р.,
володіє 24.8961 % ст. капіталу. - Члена Наглядової ради Добровольського Леоніда Федоровича (АА233440 вид.23.04.96 р. Шаргородським РВ
УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з
29.04.2011 року, володіє 0,2896 % ст. капіталу. - Члена Наглядової ради
Литвиненко Олени Віталіївни (АА 655229 вид. 30.11.97 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді
з 29.04.11 р., володіє 9,95 % ст. капіталу. - Члена Наглядової ради Хмельовської Наталії Віталіївни (АВ 514873 вид.11.02.03 р. Шаргородським
РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 22.04.2017 р., володіє
9,9 % ст. капіталу. - Члена Наглядової ради Пльонсака Віктора Леонідовича (АА 289522 вид.20.09.96 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 22.04.17 р., володіє 0,05 % ст. капіталу. - Голови Ревізійної комісії Чепкого Віктора Івановича (АВ 338038 вид.
13.03.02 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 29.04.11 р., володіє 0,067% ст. капіталу. - Члена Ревізійної комісії
Казьмірчука Анатолія Івановича (АВ 338171 вид.14.03.02 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 21.04.15 р., володіє 0,4965 % ст. капіталу. - Члена Ревізійної комісії Пшука Сергія Миколайовича (АВ 049586 вид. 14.01.2000 р. Шаргородським РВ УМВС України
у Вінницькій обл.), на посаді з 22.04.2017 р., володіє 0,04 % статуту .капіталу.
Обрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів 21.04.2018 р.
(протокол №1) згідно Статуту строком на 3 роки: - Члена Наглядової
ради Хмельовського Віталія Андрійовича (АВ 305437 вид. 25.01.2002 р.
Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Обрано на посаду
голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради ПАТ «Сад Поділля»
21.04.2018 р. (протокол № 3), володіє 24.8961 % ст. капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «Сад Поділля»,
директор. - Члена Наглядової ради Добровольського Леоніда Федоровича (АА 233440 вид. 23.04.96 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,2896 % ст. капіталу. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх 5років: ПАТ «Сад Поділля», інженер по охороні
праці. - Члена Наглядової ради Литвиненко Олену Віталіївну (АА 655229
вид. 30.11.1997 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.),
володіє 9,95996 % ст .капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх 5 років: ПАТ «Сад Поділля», заст. гол .бухгалтера; ФОП. - Члена
Наглядової ради .Хмельовську Наталію Віталіївну ( АВ 514873 вид.
11.02.2003 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 9,9 % ст. капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
5 років: ПП «Правова допомога», юрист. - Члена Наглядової ради Пльонсака Віктора Леонідовича (АА 289522 вид. 20.09.96 р. Шаргородським
РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,05 % ст. капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «Сад Поділля»,
тракторист. - Голову Ревізійної комісії Чепкого Віктора Івановича (АВ
338038 вид. 13.03.02 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,06757% ст .капіталу. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх 5років: ПАТ «Сад Поділля», зав. гаражем. - Члена Ревізійної комісії Казьмірчука Анатолія Івановича (АВ 338171 вид.
14.03.2002 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,4965 % ст .капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх 5років: ПАТ «Сад Поділля», водій. - Члена Ревізійної комісії
Пшука Сергія Миколайовича (АВ 049586 вид. 14.01.2000 р. Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,04% ст. капіталу.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «Сад Поділля», електрик.
Всі посадові особи, зазначені в інформації, непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у персональному складі
посадових осіб товариства обґрунтовані вимогами чинного законодавства
та Статутом товариства. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законодавством.
Директор ПАТ «Сад Поділля» Литвиненко Дмитро Миколайович.
21.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УХЛ-МАШ",

14311749, Казимира Малевича, б.66, м.Київ,
Голосiївський, 03680, Україна, 044-528-54-39
22.04.2018 р.

http://14311749.smida.gov.ua/em_reports

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження,
міжміський код та телефон "ЕНЕРГОГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ",
00117274Дніпропетровська ,
емітента
ДНIПРОВСЬКИЙ, 51914, КАМ'ЯНСЬКЕ,
ДНIПРОБУДIВСЬКА,16 0569552278 ,
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
https://stockmarket.gov.ua/
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні
збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент
- акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
12259
12090
Основні засоби (за залишковою вартістю)
486
525
Довгострокові фінансові інвестиції
5628
5628
Запаси
26
26
Сумарна дебіторська заборгованість
63
0
Грошові кошти та їх еквіваленти
22
Власний капітал
-4435
-4309
Статутний капітал
15233
15233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-19668
-19542
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
466
466
Поточні зобов'язання і забезпечення
16228
15933
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0.38049
-5.23029
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
331148
331148
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

Річна інформація
емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ IНСТИТУТ
«ПIВДЕНМЕДБIОСИНТЕЗ»

Код за ЄДРПОУ емітента
00479907
Місцезнаходження емітента
Одеська , Малиновський, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтiв, 32
Міжміський код та телефон емітента
048 766-18-92
1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.04.2018 р.
1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
https://umbs.od.ua
1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фінансової звітності
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi
ТОВ
Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 21026423
1.5. Інформація про загальні збори
Вид
чергові
позачергові
X
загальних
зборів*
Дата
21.04.2017
проведення
Кворум
100
зборів**
Опис
Перелiк питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних
зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту директора Товариства про результати
фінансово-господарської
діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту
директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки
діяльності в 2016 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради Товариства.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про
результати перевірки
фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття
рішення за
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2016 рік.
7. Визнання порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на
2017 рік.
9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування
Товариства.
10.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства,
шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11.Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та
контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариство.
14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Ревізійної комісії товариства.
1.6 . Товариством за 2015-2016 роки дивiденди не нараховувалися i не
виплачувалися.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТОВАРИСТВО "БIНГО
дження, міжміський код та
IНТЕРТЕЙМЕНТ", 24076841,
телефон емітента
просп. Перемоги, 112, Київ, 03115,
Україна, (044) 4242555
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://www.bingo.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "ЗАІР",
місцезнаходження, міжміський
21626715, Садова, 24, с. Горенка,
код та телефон емітента
Київська область, 08105, Україна,
(044) 331-9075
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
pratzair.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "СПЛАВИ
місцезнаходження, міжміський
УКРАЇНИ", 30555126, вул. Садова
код та телефон емітента
24, с. Горенка, Київська область, 08105,
Україна, (044) 331-90-75
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
splaviukrainy.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТОВАРИСТВО "САНТЕХдження, міжміський код та
КОМПЛЕКТ", 20038832,
телефон емітента
вул. Куренівська, 16-А, м. Київ, 04073,
Україна, (044) 4992990
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://santexkomplekt.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство
місцезн-ня, міжміський код та
"Поділрембуд" , 03334888,
телефон емітента
вул. Межигірська,87-А, м. Київ, 04080,
Україна, 044-417-16-00
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
prb.emitents.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
код за ЄДРПОУ, місцезнахоТОВАРИСТВО
дження, міжміський код та
"КАТП-1028", 05447639,
телефон емітента
Вул. МЕРЕЖНА, 10, М. БIЛА ЦЕРКВА,
Київська область, 09109, Україна,
(04563) 6-22-11
2. Дата розкриття повного тексту 21.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
katp1028.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "НОВА
місцезнаходження, міжміський
ЛIНIЯ", 30728887Київська, Києвокод та телефон емітента
Святошинський, 08162, смт Чабани,
Одеське шосе, б. 8 044,
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
nl.emitent.in.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
код ЄДРПОУ, місцезнаходження,
ТОВАРИСТВО «САРНИміжміський код та телефон
НАФТОПРОДУКТ»,
емітента
код ЄДРПОУ 22558903,
Рівненська обл., м.Сарни,
вул.Д.Галицького, 8,
тел. 03633-3-36-73
2. Дата розкриття повного тексту
23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
sarnunaftoprodukt.emitents.net.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

122

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
Річна інформац ія
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за ЄДРПОУ,
СТВО "ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ",
місцезнаходження, міжміський
24511691, Україна, 69008, Запорізькод та телефон емітента
ка область, м.Запоріжжя, Південне
шосе, 72, (061)213-26-40

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за Товариство з
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський
обмеженою
код та телефон емітента

вiдповiдальнiстю
"ГРАНIТ- ПЛЮС",

2. Дата розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ
заповнюється у випадку, якщо емітент акціонерне товариство)

32766270, 01032, м.Київ,
Назарiвська,11А, (044) 230-31-89,
23.04.2018
http://gp.granit-corporation.com
ТОВ "М.Р.АУДИТ", 37569947

Емітент не є акціонерним
товариством

2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018 р.
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки
http://zsteelag.pat.ua/emitents/reports
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
Директор

Козаченко Олександр Григорович

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
520 145,0
501 754,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)
20 061,3
20 064,8
Довгострокові фінансові інвестиції
5,5
5,5
Виробничі запаси
189 487.9
5,4
Сумарна дебіторська заборгованість
81 993,8
90 842,3
Грошові кошти та їх еквіваленти
2,8
0,4
Власний капітал
44 995,2
56 911,6
Статутний капітал
20 816,0
20 816,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
24 179,2
36095,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
194 297,0
194 297,0
Поточні зобов'язання і забезпечення
280 852,8
250 546,1
Чистий прибуток (збиток)
(11 916,4)
(3 199,6)

Приватне акціонерне товариство «Візіком»
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 «Візіком»
2. Код за ЄДРПОУ: 13672362
3. Місцезнаходження: 01004 Київ, Велика Васильківська 23б
4. Міжміський код, телефон та факс: 044, 201-00-26
5. Електронна поштова адреса: Bagley@visi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://visicom.ua/about?lang=uk
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення
Попередньо схвалити значні правочини та правочини щодо вчинення
яких є заінтересованість, на суму більше 25% вартості активів (по кожному
окремому правочину), які можуть вчинятися Товариством у ході поточної
діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення.
Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість , які попередньо
схвалені Загальними зборами, і які можуть вчинятися Товариством у ході
поточної діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття
цього рішення.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор
Колінько В.В.
20.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

річну інформацію: ukrzink@emitents.net.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності:
Товариство
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Макаудитсервiс»,Лисичанська фiлiя, 21994619
5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не
скликалися.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:

акцiонерне товариство «Укрцинк»,

Вiдкрите

00194317, Донецька обл. 85102 м.Костянтинiвка Б.Хмельницького,1, 06272-2-30-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну

ПАТ «Меркурій-торг»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПАТ
«Меркурій-торг», 01546965, Шевченка, 27, м. Бровари, Київська область,
07400, Україна, 0449455378. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: merkuriy.co.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ», 31058616. 5. Загальні збори у звітному періоді
не проводились. 6. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не
виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет,
на якій розміщено регулярну річну
інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ
«ТЕКОМ-ЖИТТЯ»,

32509024, 65005 Одеська область
Малиновський м.Одеса
вул. Михайлiвська, 44,
0487889173
23.04.2018

http://www.tig-life.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

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
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 2. Код за ЄДРПОУ 00131512 3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4 4. Міжміський код, телефон
та факс (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19 5. Електронна поштова адреса
jurist4@energy.volyn.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://
energy.volyn.ua/activity/specialinfo.php 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 виплату
дивідендів
II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
N
Дата
Розмір дивідендів,
Строк
Спосіб виплати
з/п
вчинення
що підлягають
виплати
дивідендів
дії
виплаті, грн
дивідендів
1
2
3
4
5
1
18.04.2018
13184100
11.05.2018
безпосередньо
- 06.10.2018
акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення
про виплату дивідендів: 06 квітня 2018 року (протокол № 24 від
06.04.2018р.) ;
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:
05 травня 2018 року ;
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення
загальних зборів (грн): 13184100грн;
Строк виплати дивідендів: початок 11.05.2018 - кінець 06.10.2018;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному
обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право
на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома
частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання
дивідендів, зазначаються дати таких виплат: 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
Купчак В.Р.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
(дата)
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «УНІВЕРСАМ №20»,
місцезнаходження, міжмісь03082180, пр. Георгія Гонгадзе, 20, м. Київ,
кий код та телефон емітента
Подільський, 04215, (044)-3710235
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://un20.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою відповідальніс4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, тю «М.Р.Аудит», 37569947
якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кворум зборів: 97,9326% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
8.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться
з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
12.Затвердження нових положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Генерального директора та Ревізійну комісію.
13.Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за
звітний період.
14.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.
Рішення зборів:
Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансовогосподарську діяльність за 2016 рік.
Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську
діяльність Товариства за 2016 рік.
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансовогосподарську діяльність Товариства в 2016 році.Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2016 рік.Затвердити розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених
чинним законодавством України.
Відкликати склад Наглядової ради: Повніца В. В. (Голова Наглядової
Ради) та члени НР: Фадєєва Л. В.
Бартило Б.Ю., Рубанчук Н. С, Мицик О.Ю. Сформувати новий склад
Наглядової ради Товариства до наступних річних зборів Повніца В. В. (Голова Наглядової Ради) та члени НР: Фадєєва Л. В.
Мікулець І.М,., Рубанчук Н. С, Мицик О.Ю.Припинити повноваження Ревізійної комісії:Голови Ревізійної комісії Теплюка В.В., члена РК Федорової Ю.С.
Ссформувати новий склад РК строком на 3 роки :Голова Ревізійної комісії- Назарук О.В., член РК Кіося Н.М. Затвердити умови цивільно- правових договорів
на безоплатній основі.з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії..Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих договорів .Затвердити нові Положення Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію.
Затвердити протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня
2016 року по 24.04.2017 р.Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду, надати згоду на вчинення значних правочинів,
які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів)
граничною сукупною вартістю до 100000000 грн. Надати повноваження на
укладання (підписання) значних правочинів Генеральному директору Товариства- Василюку Є.В. або уповноваженій ним особі.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації - http://dzzbk.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018
року. Посадова особа Шевчук Анатолій Сергійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному
складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року.
Посадова особа Прокопенко Олексій Юрійович, яка займала посаду Член
Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0,000115%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року.
Посадова особа Демченко Станіслав Анатолійович, яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному
складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року.
Посадова особа Дубецький Олександр Павлович, яка займала посаду Член
Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної
особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами
акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення
повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018
року. Посадова особа Ружицький Ігор Генадійович, яка займала посаду
Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному
складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
Рішення про припинення повноважень прийнято прийнято Загальними
зборами акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» від 20.04.2018
року. Посадова особа Лук’яненко Ольга Василівна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Зміни у персональному
складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про
акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002303765%. Володiє

пакетом акцій емітента у розмірі 50,00 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних
даних не надано. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження
якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято прийнято Загальними
зборами акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» від 20.04.2018
року. Посадова особа Єрмакова Тетяна Андріївна, яка займала посаду Член
Ревізійної комісії, припинила повноваження. Зміни у персональному складі
посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000575941%. Володiє пакетом
акцій емітента у розмірі 1,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
4 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про припинення повноважень прийнято прийнято Загальними
зборами акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» 20.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дарницький завод ЗБК» від 20.04.2018 року. Посадова особа Мрачковська Тетяна Олексіївна, яка займала посаду Член
Ревізійної комісії, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесенням змін в Закон України «Про акціонерні
товариства» та прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00506828313%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 1100,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Обрання посадової
особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року. Прокопенко Олексій
Юрійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 21.04.2018 року.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000115%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади,
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2008 р. по теперішній час Товариство з обмеженою діяльністю «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери», заступник директора. Розмір пакета акцій
емітента, які належать цій особі: 10 штук акцій. Згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства Прокопенко О.Ю. є акціонером Товариства.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Обрання посадової
особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року. Ружицький Ігор Геннадійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 21.04.2017. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: з 17.01.2012 р. по теперішній час ПАТ «Дарницький завод ЗБК», юрисконсульт. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних
даних не надано. Член Наглядової ради Ружицький І.Г. є представником
акціонера Расюк Світлани Георгіївни.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» 20.04.2018 року. Обрання посадової
особи виконано на підставі Протоколу № 7 Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» від 20.04.2018 року. Шевчук Анатолій
Сергійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 21.04.2018 року.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 04.05.2012 року старший юрист,
ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери». Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Шевчук
А.С. є представником акціонера юридичної особи ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), реєстраційний номер 094075,
яка володiє часткою в статутному капіталі емiтента 95,5689924%.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		Дмитренко Віктор Леонідович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
24.04.2018
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження,
міжміський код і телефон
емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КРАСИЛIВСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", 14310394, вул. Центральна,16,

м. Красилiв, Хмельницька область,
31000, Україна, 0385544097
2. Дата розкриття повного тексту річ- 23.04.2018 р.
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
http://kmbz.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний Приватна аудиторська фiрма «Аудит
код юридичної особи - аудиторської - Подiлля», 32179801
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум зборів: 99,15% до загальної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання
лiчильної комiсiї загальних зборiв, затвердження регламенту роботи та порядку проведення зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї про пiдсумки роботи за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту, балансу та фiнансової звiтностi
Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 7.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 8.Затвердження прийнятих органами управлiння рiшень та вчинених правочинiв. 9. Прийняття
рiшень про вчинення Товариством та його дочiрнiми пiдприємствами значних правочинiв. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством та його дочiрнiми пiдприємствами протягом року.
10. Про внесення змiн до статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, шляхом
викладення та затвердження нових редакцiй статутiв дочiрнiх пiдприємств.
Затвердження уповновжених осiб на пiдписання нових редакцiй статутiв
дочiрнiх пiдприємств. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного:
обрано лiчильну комiсiю загальних зборiв, затверджено регламент роботи та
порядок проведення зборiв, затверджено порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування, затверджено Звiт Правлiння, Звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс, прийнятi до вiдома Звiт Наглядової
ради та iнформацiя про фiнансовi результати дiяльностi Товариства, затверджено прийнятi органами управлiння рiшення та вчиненi правочини, попередньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року, затверджено нову редакцiю статуту ДП "Красилiвхiммаш".
6. Інформація про дивіденди. Дивiденди за попереднiй та звiтний
перiоди не нараховувались та не сплачувались.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИемітента, код за
СТВО
"АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ",
ЄДРПОУ, місцезнахо13708491, Привокзальна, будинок 76-А, Бориспiль,
дження, міжміський код
Київська область, 08300, Україна, (04595)-7-10-27
та телефон емітента
2. Дата розкриття повного 23.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мере- http://agrobudmeh.com/
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://dzzbk.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
1) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018 року;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: договори купівлі-продажу (поставки, міни, виконання) товарів (робіт,
послуг); Гранична сукупна вартість правочинів: 80 000 тис. грн.; Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 124 034
тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): 64,49844%; Загальна кількість голосуючих акцій: 83 343 995
(вісімдесят три мільйони триста сорок три тисячі дев'ятсот дев'яносто
п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 83 274 050 (вісімдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі п'ятдесят) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«за» прийняття рішення: 83 263 435 (вісімдесят три мільйони двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 5 790 (п'ять тисяч сімсот дев'яносто) штук.
2) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018
року; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру
правочинів:договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт ; Гранична сукупна вартість
правочинів: 60 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 124 034 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 48,37383%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 83 343 995 (вісімдесят три мільйони триста сорок три тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) штук; Кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:
83 274 050 (вісімдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі
п'ятдесят) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення: 83 263 435 (вісімдесят три мільйони двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) штук; Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 5 790 (п'ять тисяч
сімсот дев'яносто) штук.
3) Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 20.04.2018
року; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру
правочинів:договори на передачу майна або майнових прав в заставу,
іпотеку, майнову поруку; Гранична сукупна вартість правочинів: 50 000
тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 124 034 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках): 40,31153%; Загальна кількість
голосуючих акцій: 83 343 995 (вісімдесят три мільйони триста сорок три
тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що
зареєстровані для участі у загальних зборах: 83 274 050 (вісімдесят
три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі п'ятдесят) штук; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
83 263 435 (вісімдесят три мільйони двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували
«проти» прийняття рішення: 5 790 (п'ять тисяч сімсот дев'яносто)
штук.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		Дмитренко Віктор Леонідович
(підпис)
(ініціали та прізвище
		
керівника)
		
24.04.2018
		
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

2. Код за ЄДРПОУ – 01373298.
3. Місцезнаходження - 02093 , м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 566-23-18, (044) 566-23-18.
5. Електронна поштова адреса - dzzbk@dzzbk.kiev.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації - http://dzzbk.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ
ЗАВОД ЗБК» 21.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі
Протоколу б/н засідання Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»
від 21.04.2018 року. Шевчук Анатолій Сергійович обрано на посаду Голова
Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 04.05.2012 року старший
юрист, ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано. Голова Наглядової ради Шевчук А.С. є
представником акціонера юридичної особи ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД
(HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), реєстраційний номер 094075, яка володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 95,5689924%.
ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Директор 		Дмитренко Віктор Леонідович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
		
24.04.2018
		
(дата)

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО "БАНГ I БОНСОмісцезнаходження,
міжміський код та телефон МЕР", 30109727, вул. А. Антонова, будинок 5, Н/П В ЛIТ.Б, м.Київ, Солом'янський р-н,
емітента
03186, Україна, (044) 461-92-64
2. Дата розкриття повного тек- 23.04.2018 р.
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.bangbonsomer.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "КОМПЛЕКС
місцезнаходження,
міжміський код та телефон ВIДПОЧИНКУ "ЗАIР", 20614164,
вул.Грибоєдова 15, м.Iрпiнь, Київська обемітента
ласть, 08200, Україна, (04597) 62-2-48
2. Дата розкриття повного 22.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://20614164.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "ПIВДЕНЬ",
місцезнаходження,
14312625, ШОСЕ ХАРКIВСЬКЕ,201/203,
міжміський код та телефон
М.КИЇВ,, ДАРНИЦЬКИЙ, 02121, Україна,
емітента
(044)562-62-36
2. Дата розкриття повного
22.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://14312625.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента "ВТОРПОЛIМЕРМАШ", 19497836,
Електрикiв, 20, м.Київ, Подiльський,
04176, Україна, (044)4253539
2. Дата розкриття повного
22.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://19497836.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента КОМПАНIЯ"НАДIЙНА",
34350924, Вишгородська 45А/6, оф.8,
м.Київ, 04114, Україна, 428-14-15
2. Дата розкриття повного
21.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.nadiyna.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОемітента, код за ЄДРПОУ,
ВАРИСТВО "ЕНСТО УКРАЇмісцезнаходження, міжміський
НА", 33191829, Полярна, буд. 12-А,
код та телефон емітента
м. Киiв, Оболонський, Київська область,
04201, Україна, +380445813792
2. Дата розкриття повного
23.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.ensto.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕН",
місцезнаходження, міжмісь31564985, вул. Єреванська, 5, оф. 47,
кий код та телефон емітента
м.Київ, Соломянський, 03087, Україна,
044-241-14-03
2. Дата розкриття повного
23.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://01269626.smida.gov.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «УПТК»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор
Чмiль Микола Мусiйович
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
«УПТК» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 03134, Київ, Симиренка, 1Б 4. Код за ЄДРПОУ 16476514
5. Міжміський код та телефон, факс 044 407 68 27 044 407 68 27 6. Електронна поштова адреса uptk_uptk@ukr.net
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа- 23.04.2018
ційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування
(дата)
офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення
в мережі Інтернет 23.04.2018
розміщено на сторінці
(адреса
(дата)
сторінки)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Вартість активів
Співвідношення
Гранична
емітента за
граничної сукупності
Дата
сукупність
даними
вартості правочинів до
№ з/п прийняття
вартості останньої річної вартості активів емітенрішення
правочинів
фінансової
та за даними останньої
(тис. грн)
звітності
річної фінансової
(тис. грн)
звітності (у відсотках)
1
2
3
4
5
1
20.04.2018
20000
448.9
4455
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2018р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi
збори акцiонерiв.
Характер правочинiв: Господарськi договори.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 20 000 тис. грн.
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
448,9 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у %):
4455 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 10 000 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 10 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 10 000 шт., "проти" - 0.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми,
якою проведений аудит
фінансової звітності

Приватне акціонерне
товариство
«Торговий дім
«ВОРОНІН-УКРАЇНА»,

31808381, вул. Короленківська, 3,
м. Київ, Голосіївський, 01033,
(044)-2487490
20.04.2018

www.tdvoronin.emit.com.ua

Аудит не проводився згідно ст. 14
Закону України «Про бухгалтерський
облік», ст. 8 Закону України «Про
аудиторську діяльність», ст. 75 Закону
України «Про акцінерні товариства»,
ст. 40 п.8 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок»

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.03.2017 року.
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
2.Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
3.Звіт Директора про підсумки роботи Товариства за 2016 р. Основні
напрямки діяльності Товариства на 2017 р.
4.Доповідь головного бухгалтера про баланс Товариства за 2016 р. та
затвердження річного звіту та балансу за 2016 р.
5.Звіт Ревізора Товариства .
6.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства про роботу за звітний період.
7.Про розподіл прибутку (виплату дивідендів за 2016 р.).
8.Переобрання Ревізора.
9.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новій редакції.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затвердити: запропонований регламент зборів; Обрати Головою
Зборів Товариства Вороніну Л. М., секретарем Заєць Н.О.
Затвердити звіт Директора про підсумки роботи Товариства за 2016 рік
та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 р.
Затвердити доповідь головного бухгалтера про баланс за 2016 рік.
Затвердити звіт Ревізора Товариства про роботу у 2016 році.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2016 році.
За наявності грошових коштів Товариства здійснити виплату дивідендів
у розмірі 20 000 тис. грн. протягом шести календарних місяці з дня
прийняття рішення зборами акціонерів. Можлива виплата дивідендів
частинами.
Обрати Ревізором строком на 3 роки Коваленко Тетяну Володимирівну з
оплатою 200 гри. на місяць, затвердити умови та укласти цивільноправовий договір.
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного За результатами періоду,
періоду
що передував
звітному
за простими
за
за простими
за
акціями
привілейоакціями
привілейованими
ваними
акціями
акціями
Сума нарахованих 25713000
0
17500000
0
дивідендів, грн
Нараховані
3,17
0
2,15
0
дивіденди на одну
акцію, грн
Сума виплачених/
21713000
0
16363000
0
перерахованих
дивідендів, грн
Дата складення
22.03.2017
28.06.2016
переліку осіб, на
отримання
дивідендів
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ідентифікаційний код юридичної
ТОВАРИСТВО «ФІРМА
особи, місцезнаходження,
«АЕРОШЛЯХБУД», код
міжміський код і телефон
ЄДРПОУ 22891229, вул.Волинська,
емітента.
67, м.Київ, р-н.Солом'янський, 03151,
(044) 249-03-28
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в
www.aerobud.emit.com.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію.
4. Найменування, ідентифікацій- Приватне підприємство «ІНФОРМАУний код юридичної особи - ауди- ДИТ», код ЄДРПОУ 31058616
торської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця),
якою проведений аудит фінансової звітності.
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата
проведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 0% до загальної кількості
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про
обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2.Про схвалення рішення
Наглядової ради, прийняте 17 березня 2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на
загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017р.». 3. Про встановлення
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня
для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.4.Про
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 5.Про
обрання Голови та секретаря Зборів. 6.Про прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7.Про прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за
2016 рік. 8.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 9.Про затвердження річного
звіту Товариства за 2016 рік. 10.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 11.Про визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2017 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
пропозицій не подавалось Результати розгляду питань порядку денного:
питання не розглядались Причини, чому загальні збори не відбулися:
загальні збори не відбулися за відсутності кворуму.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.06.2017 року. Кворум
зборів: 87,4095% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії
Зборів Товариства. 2.Про обрання Голови та секретаря Зборів. 3.Про
схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 03 травня 2017р., а саме:
«Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних
зборах акціонерів 14 червня 2017р.». 4.Про встановлення порядку та
способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для
кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 5.Про
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 6.Про
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7.Про
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2016 рік. 8.Про прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 9.Про затвердження
річного звіту Товариства за 2016 рік. 10.Про розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2016 рік. 11.Про визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2017 рік.
12.Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на
приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Приватне акціонерне товариство «Видубичі»,

код за ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Інженерна 1-а, тел/факс (044)5457184, електронна адреса: jurist@
forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: vydubychi.kiev.ua повідомляє про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Загальні збори акціонерів 20.04.2018 (протокол №1 від 20.04.2018) прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення,
якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за даними останньої річної звітності емітента, а саме - укладення та розірвання
контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, орен-

13.Про зміну місцезнаходження Товариства. 14.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 15.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 16.Про скасування дії Положень:
«Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Директора Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства. 17.Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного
акціонерного товариства «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД», «Про Наглядову
раду Приватного акціонерного товариства «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД»,
«Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ФІРМА
«АЕРОШЛЯХБУД», «Про Директора Приватного акціонерного товариства
«ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД». 18.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 19.Про
обрання членів Наглядової ради Товариства. 20.Про затвердження умов
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 21.Про припинення
повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 22.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 23.Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Особи, що подавали пропозиції
до переліку питань порядку денного: пропозицій не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань, крім п.13 рішення прийняті.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 29.09.2017 року.
Кворум зборів: 0% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів
Товариства. 2.Про обрання Голови та секретаря Зборів. 3.Про прийняття
рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 4.Про внесення
змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 6.Про припинення
повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 7.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не подавалось. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: питання не розглядались.
Причини, чому загальні збори не відбулися: по причині не досягнення кворуму.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 03.11.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів
Товариства.2.Про обрання Голови та секретаря Зборів.3.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.4.Про внесення змін
до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.5.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань.6.Про припинення повноважень
Голови та членів Наглядової ради Товариства.7.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не подавалось.Особа, що ініціювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.Результати розгляду
питань порядку денного: З усіх питань, крім п.4-5 рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачувались.

ди (найму), інших правочинів, загальною вартістю до 25 млн.грн. включно, у
відповідності до статуту товариства та чинного законодавства. Збори надали повноваження Голові правління для укладення та підписання вказаних
значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24377 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 102,56%; Загальна
кількість голосуючих акцій: 3093102 шт.; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2062172 шт.; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 2062172 шт.; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: немає. Голова правління Іродовська З.Ю. підтверджує достовірність інформації.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Кременчуцьке кар’єроуправління
«Кварц»

2.Код за ЄДРПОУ: 35328439
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства.
ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення - 11.04.18.; найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення - річні Загальні збори
ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» (протокол 11.04.18.); дата
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу,
що містяться в ЄДР – 23.04.18.; повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне товариство «Кременчуцьке
кар’єроуправління «Кварц»; повне найменування акціонерного товариства після зміни - Акціонерне товариство «Кременчуцьке кар’єроуправління
«Кварц».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Директор 		
Федотов Г.І.
( підпис )
( ініціали та прізвище
		
керівника )
М.П.
23.04.2018
		
( дата )
Річна інформація

ВАТ «Львівський завод комунального
устаткування» за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:
Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», 05394110, вул. Довга, 3, м.Львів, Личаківський, Львівська, 79035,
(0322) 270-15-35. 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. lzku.com.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська
фірма «ІІІ Тисячоліття-Аудит», 31215885
5. Інформація про загальні збори. 28.04.2017, чергові. Реєстраційною
комісією проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «Львівський завод комунального устаткування». Для участі у чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 6 учасників, які представляють 82216 голосів, що становить
36,335953 відсотка голосуючих акцій. Згідно статті 41 Закону України «Про
господарські товариства» чергові загальні збори акціонерів не є правомочними, кворуму для проведення загальних зборів не має.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
І. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника; Період звітний; попередній. Усього активів;
1277; 1185. Основні засоби (за залишковою вартістю); 624; 645. Довгострокові фінансові інвестиції; 0; 0. Запаси; 188; 236. Сумарна дебіторська
заборгованість; 176; 149. Грошові кошти та їх еквіваленти; 189; 155. Власний капітал; 1103; 937. Статутний капітал; 37; 37. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 1066; 900. Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 59; 120. Поточні зобов'язання і забезпечення; 115; 128. Чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0,4511; 0,606. Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; 0. Середньорічна
кількість простих акцій (шт.); 368012; 368012. Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду; загальна номінальна вартість 0;
0. у відсотках від статутного капіталу 0; 0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0; 0.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента,
ідентифікаційний код юридичної
особи, місцезнаходження, міжміський
код і телефон емітента.

Приватне акціонерне товариство
«Швейне підприємство «Юність», код
ЄДРПОУ 00309246, вул.
Фролівська, 3/34, м.Київ, 04073,
(044) 537-75-85
23.04.2018

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.yunist.ua
на якій розміщено регулярну річну
інформацію.
4. Найменування, ідентифікаційний
Товариство з обмеженою
код юридичної особи відповідальністю «Аудиторська
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фірма «Міла – аудит», код
фізичної особи - підприємця), якою
ЄДРПОУ 23504528
проведений аудит фінансової
звітності.
5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові.
Дата проведення: 13.04.2017 року. Кворум зборів: 93,74% до
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на
загальних зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 23 лютого
2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення
бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного
голосування на загальних зборах акціонерів 13 квітня 2017р.». 3.Про
встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на
загальних зборах акціонерів. 4.Про прийняття рішень з питань
порядку проведення Зборів Товариства. 5. Про прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 6. Про
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за
2016 рік. 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2016 рік. 8. Про затвердження річного звіту
Товариства за 2016 рік. 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства
за 2016 рік. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів
Товариства. 11.Про розгляд і затвердження основних напрямів
діяльності Товариства на 2017 рік. 12. Про прийняття рішення про
зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття
рішення про зміну найменування Товариства. 13. Про внесення змін
до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 15. Про
скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів
Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну
комісію Товариства», «Про Правління Товариства», Кодексу
корпоративного управління Товариства. 16. Про затвердження
Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного
товариства «Швейне підприємство «Юність», «Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство
«Юність», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного
товариства «Швейне підприємство «Юність», «Про Правління
Приватного акціонерного товариства «Швейне підприємство
«Юність», Кодексу корпоративного управління Приватного
акціонерного товариства «Швейне підприємство «Юність». 17. Про
припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління
Товариства. 18. Про припинення повноважень Голови та членів
Наглядової ради Товариства. 19. Про обрання членів Наглядової
ради Товариства. 20. Про обрання голови Наглядової ради
Товариства. 21. Про затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 22. Про
виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комісії
Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було
обрано. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку
денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не
подавалось. Результати розгляду питань порядку денного: З усіх
питань порядку денного рішення прийнято. Протокол загальних
зборів акціонерів з прийнятими рішеннями розміщено на сайті
емітента www.yunist.ua.
6. Інформація про дивіденди: за звітни період дивіденди не виплачувались.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23848885
3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/23848885
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових
осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення:
Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»
(надалі – Компанія) (протокол № 25 від 20.04.2018 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі:
- Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій
області), що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями
Компанії не володіє.
- Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий
03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є
представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє.
- Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий
16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є
представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не
володіє.
- Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий
15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є
представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії
не володіє,
які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів
Компанії № 24 від 14.06.2017 р. та перебували на цій посаді з
14.06.2017 р. по 20.04.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку з вимогою акціонера.
Рішенням річних загальних зборів Компанії (протокол № 25 від
20.04.2018 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
- Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий
16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є
представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не
володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: виконавчий директор ТОВ «Тейлор Нельсон
Софрез Україна».
- Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий
03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є
акціонером Компанії. Володіє 7,5 % акцій Компанії. Строк, на який обрано
особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з
комп'ютерних мереж ТОВ «Агро-Ресурс-Iнвест», приватний підприємець.
- Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий
15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є
представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії
не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія», радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія».
- Сінякін Олексій Іванович (паспорт СА 266579, виданий 27.08.1996 р.
Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє.
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років: директор ТОВ «ЗАВОД № 77», директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія».
Засіданням Наглядової ради (протокол № 25-18 від 20.04.2018 р.)
Головою Наглядової ради Компанії обрано Константінова В.М.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.
2. Голова правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» А.А.Ковиліна
23 квітня 2018 року

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 «Волинська фондова компанія»

2. Код за ЄДРПОУ 13356951
3. Місцезнаходження: 43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-65-20
5. Електронна поштова адреса: anastacia@vfk.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.vfkompania.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
Співвідношення
Вартість активів
граничної сукупності
Гранична
емітента за
вартості правочинів до
Дата
сукупність
№
даними останньої
вартості активів
прийняття вартості
з/п
річної фінансової
емітента за даними
рішення правочинів
звітності
останньої річної
(тис. грн)
(тис. грн)
фінансової звітності
(у відсотках)
1
2
3
4
5
1. 20.04.2018
72 000
158 716
45,364 %
Зміст інформації
Вiдповiдно до ст. 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшенням акцiонера
(Рiшення №60 вiд 20.04.2018р., далі - Рішення) було надано згоду на
вчинення значних правочинiв Товариством, а саме:
1. Надано згоду надавати в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Волинська фондова компанія» (код ЄДРПОУ
13356951) перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ
14361575) - (надалі Банк) рухоме майно (с/г техніка та с/г обладнання),
загальною вартістю, за погодженням із Банком, не більше 40 000 000,00
(сорок мільйонів гривень 00 копійок ) гривень, без ПДВ, надавати в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Волинська фондова компанія» (код ЄДРПОУ 13356951) перед Банком за Договором рухоме майно – товари на складі/товари в обігу (запасні частини),
загальною вартістю, за погодженням із Банком, 32 000 000,00 (Тридцять
два мільйони гривень 00 копійок) гривень, без ПДВ.
2. Уповноважено Генерального директора Спященка Олександра Євгеновича остаточно погоджувати перелік рухомого майна (с/г техніки та с/г
обладнання, товарів на складі –запасних частин), що надаватиметься в
заставу Банку, визначати його вартість із Банком, розмір інших можливих
комісій, додаткових витрат, пов’язаних із наданням банківських послуг за
Договором, а також умови всіх листів, довідок, документів, угод, договорів з Банком та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище Договору та
договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Рішенню, а також
інші пов’язані з їх оформленням та виконанням документи, з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.
3. Надано згоду повноваження, надані Генеральному директору Спященку Олександру Євгеновичу цим Рішенням, передоручати будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому
числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Рішенням). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово),
повноваження надані Генеральному директору Спященку Олександру
Євгеновичу, цим Рішенням зберігають силу для новопризначеної особикерівника.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi – 158 716 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає- 45,364 %. Загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй – 10 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах – 10 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення - 10 000 шт. та «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади _________
О.Є. Спященко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
Генеральний директор
20.04.2018 р.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента.

1.Загальні відомості: 1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Виробничокомерційна компанія «СТС». 2.Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ: 21457896. 3.Місцезнаходження: 03170, м. Київ, вул. Зодчих, 74
кв. 121. 4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 405-95-34, (044)
273-51-70. 5.Електронна поштова адреса емітента: 192@comreg.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://sts.informs.net.ua. 7.Вид особливої
інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.
2.Текст повідомлення.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) припинено повноваження Голови правління Товариства Тугая Олександра Васильовича з 23.04.2018 року. Підстави для
прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Тугая О.В. на
новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
припинено повноваження Першого заступника Голови правління Товариства Ярмака Iвана Михайловича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради обрати іншу особу на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє
5% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на
посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
припинено повноваження Заступника голови правління Товариства
Крупіннікова Іллі Сергійовича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття
рішення: пропозиція Наглядової ради обрати іншу особу на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з
18.04.2016 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
припинено повноваження Члена правління Товариства Одинця Івана
Павловича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція
Наглядової ради обрати іншу особу на зазначену посаду. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Костенка Віталія Павловича з 23.04.2018 року. Підстави для
прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Костенка В.П.
на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних,
володіє 2% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства Костенка Євгена Вiталiйовича з 23.04.2018 року.
Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради обрати іншу
особу на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє 1% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства Афлiтонової Свiтлани Федорiвни з 23.04.2018
року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Афлітонову С.Ф. на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє 1% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 25.04.2011 р. по 23.04.2018 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) припинено повноваження Ревізора Товариства Ярмак
Олени Валентинівни з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення:
пропозиція Наглядової ради переобрати Ярмак О.В. на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє 2% акцій до
Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з
25.04.2011 р. по 23.04.2018р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) обрано Головою правління Товариства Тугая Олександра Васильовича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення:
пропозиція Наглядової ради переобрати Тугая О.В. на новий термін. Особа
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не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не
володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління ПрАТ «СТС».
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
обрано Заступником Голови правління Товариства Хаірову Ларису Вікторівну з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція
Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних,
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер ПрАТ «СТС».
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
обрано Членом правління Товариства Байбарзу Сергія Володимировича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних,
акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Менеджер
ПрАТ «СТС», касир ПрАТ «СТС».
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
обрано Членом правління Товариства Костенка Євгена Вiталiйовича з
23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє 1%
акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «СТС».
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.)
обрано Членом правління Товариства Ярмака Дмитра Івановича з
23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової
ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади,
які особа обіймала протягом останніх 5 років: Завідуючий автогосподарством ПрАТ «СТС».
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання
№34 від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства
Костенка Віталія Павловича з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової
ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Костенка Віталія Павловича обрано Головою Наглядової ради. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Костенка В.П на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, володіє 2%
акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років.
Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ «СТС».
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання
№34 від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства
Ярмака Iвана Михайловича з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової
ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Ярмака Iвана Михайловича обрано Заступником Голови Наглядової ради. Підстави для
прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних, володіє 5% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: Перший заступник Голови правління
ПрАТ «СТС».
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства
Афлiтонову Свiтлану Федорiвну з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової
ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Афлiтонову Свiтлану
Федорiвну обрано Заступником Голови Наглядової ради. Підстави для
прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Афлiтонову С.Ф.
на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних,
володіє 1% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено на особу:
на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ «СТС».
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34
від 23.04.2018 р.) обрано Ревізором Товариства Ярмак Олену Валентинівну з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Ярмак О.В. на новий термін. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних данних, володіє 2% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Ревізор ПрАТ «СТС».
3. Підпис. 3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади: Голова
Правління Тугай Олександр Васильович.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство «Тернопiльський радiозавод
«Орiон». 2. Код за ЄДРПОУ – 22607719. 3. Місцезнаходження - 46023,

м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6. 4. Міський код, телефон та факс - 0352 24 30 14
0352 24 40 07. 5. Електрона поштова адреса - sekretar@orion.te.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.orion.te.ua/index.php/uk/
aktsioneram/osoblyva-informatsiia. 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 (Протокол №19)
припинено повноваження, у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на
посадi:
- голови наглядової ради Капелусь Тетяни Iванiвни. Не володiє акцiями
емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
- члена наглядової ради Балко Людмили Михайлiвни. Не володiє
акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди
на розкриття паспортних даних.
- члена наглядової ради Ганулi Iрини Михайлiвни. Не володiє акцiями
емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
- члена наглядової ради Юрика Юрiя Зеновiйовича. Не володiє акцiями
емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
- члена наглядової ради Самодiної Валентини Вiкторiвни. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiром 0.0029%. Термiн перебування
на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- голови ревiзiйної комiсiї Паламарчука Андрiя Зiновiйовича. Акцiями
емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi 3 роки. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди
на розкриття паспортних даних.
- члена ревiзiйної комiсiї Заболотного Юрiя Олексiйовича. Акцiями
емiтента не володiє. Термiн перебування на посадi 3 роки. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди
на розкриття паспортних даних.
- члена ревiзiйної комiсiї Балик Руслани Ярославiвни. Акцiями емiтента
не володiє. Термiн перебування на посадi 3 роки. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних..
- члена ревiзiйної комiсiї Козуб Наталiї Михайлiвни. Акцiями емiтента не
володiє. Термiн перебування на посадi 3 роки. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних..
- члена ревiзiйної комiсiї Рiпки Iвана Миколайовича. Володiє часткою у
статутному капiталi емiтента розмiром 0.0010%. Термiн перебування на
посадi 3 роки. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 (Протокол №19)
обрано:
- на посаду члена наглядової ради термiном на три роки Капелусь Тетяну Iванiвну, у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є
представником акцiонера - держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi, що володiє пакетом акцiй 96,186%. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймала посаду начальника вiддiлу РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена наглядової ради термiном на три роки Балко Людмилу Михайлiвну у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є
представником акцiонера - держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi, що володiє пакетом акцiй 96,186%. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймала посаду головного спецiалiста РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена наглядової ради термiном на три роки Ткач Руслану
Мирославiвну у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є
представником акцiонера - держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi, що володiє пакетом акцiй 96,186%. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймала посаду головного спецiалiста РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена наглядової ради термiном на три роки Юрика Юрiя
Зеновiйовича у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є
представником акцiонера - держави в особi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi, що володiє пакетом акцiй 96,186% .Протягом останнiх 5 рокiв
обiймав посади: начальника управлiння сiм'ї, молодi та спорту
Тернопiльської мiської ради, заступника директора ТОВ «Протекшн - Груп»,
радника патронатної служби апарату Тернопiльської ОДА, заступника голови Тернопiльської ОДА. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена наглядової ради термiном на три роки Самодiну Валентину Вiкторiвну, у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу наглядової ради товариства. Володiє пакетом акцiй емiтента
розмiром 0.0029%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду начальника
вiддiлу комп'ютерних технологiй ПАТ «ТРЗ «Орiон». Непогашена судимiсть
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Паламарчука
Андрiя Зiновiйовича, у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу ревiзiйної комiсiї. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх
5 рокiв обiймав посаду завiдувача сектором Регiонального вiддiлення ФДМУ
по Тернопiльськiй областi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Заболотного
Юрiя Олексiйовича, у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього
складу ревiзiйної комiсiї. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх
5 рокiв обiймав посаду начальника вiддiлу управлiння Захiдного офiсу Держаудитслужби в Тернопiльськiй областi. Непогашена судимiсть за корисливi
та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Балик Руслану
Ярославiвну, у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
ревiзiйної комiсiї. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймала посаду начальника вiддiлу економiки та персоналу ПАТ «ТРЗ
«Орiон». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
- на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Козуб Наталiю
Михайлiвну у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
ревiзiйної комiсiї. Акцiями емiтента не володiє. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймала посаду економiста ПАТ «ТРЗ «Орiон». Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
- на посаду члена ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Рiпку Iвана
Миколайовича у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу
ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi
0.0010%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду провiдного бухгалтераревiзора ПАТ «ТРЗ «Орiон». Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних
даних.
Голова правління
Карпик Я.М. 	
23.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АМАЛЬТЕЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«АМАЛЬТЕЯ»
2. Код за ЄДРПОУ
25017527

3. Місцезнаходження

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А,
оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 248-12-96 (044) 248-12-97
5. Електронна поштова адреса
jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.amaltea.com.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних
правочинів

2.Текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 року (Протокол від 20.04.2018 року)
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 700000. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (тис. грн): 262189,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне
товариство
по
газопостачанню
та
газифiкацiї «Пiдволочиськгаз». 2. Код за ЄДРПОУ –

14055654.
3.
Місцезнаходження
47800,
Тернопiльська обл.,
смт. Пiдволочиськ, вул. Лисенка, буд. 1. 4. Міський код, телефон та факс
- 03543 2 14 45. 5. Електрона поштова адреса - pidv@tgaz.te.ua. 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації pidvolochiskgaz.tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 р. (Протокол № 23
вiд 19.04.2018 р.) припинено повноваження, у зв'язку iз закiнченням термiну
перебування на посадi:
- Голови Правлiння Сум Вiталiя Богдановича (фiзична особа не дала
згоди на розкриття паспортних даних).Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 5 рокiв.
- Члена Правлiння Бунь Зої Олексiївни (фiзична особа не дала згоди на
розкриття паспортних даних).Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Перебувала на посадi 5 рокiв.
- Члена Правлiння Квартальної Ганни Юрiївни (фiзична особа не дала
згоди на розкриття паспортних даних).Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 5 рокiв.
- Члена Правлiння Павлячого Сергiя Михайловича (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 5 рокiв.
- Члена Правлiння Шерстiя Iгора Олександровича (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента у розмiрi 0,5079%. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 5 рокiв.
- Голови Наглядової ради Караванського Володимира Олеговича
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Канака Петра Омеляновича (фiзична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних).Володiє часткою у статутному
капiталi емiтента у розмiрi 0,1448%. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 1 рiк.
- Члена Наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз закiнченням
термiну перебування на посадi.Часткою у статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Перебувала на посадi 7 мiсяцiв.
- Голови Ревiзiйної комiсiї Кокоцької Галини Дмитрiвни (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебувала на посадi 2 роки.
- Члена Ревiзiйної комiсiї Алiлуйка Миколи Григоровича (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 2 роки.
- Члена Ревiзiйної комiсiї Федорiйчука Ярослава Петровича (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Перебував на посадi 2 роки.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2018 р. (Протокол № 23
вiд 19.04.2018 р.) обрано:
- на посаду Голови правлiння Сума Вiталiя Богдановича (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспотрних даних). Часткою у сатутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
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ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 266,983%. Характер правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності
Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно
до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик. Загальна кількість голосуючих акцій: 20500. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 20500. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» 20500 акцій, «проти» - 0 акцій.
3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова
правлiння Бурик Сергій Олександрович.
чини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
обiймав посади Голови Правлiння ПАТ «Пiдволочиськгаз», начальником
Пiдволочиської дiльницi Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Члена правлiння Сенькiв-Повалiнську Любов Михайлiвну
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх
5 рокiв обiймає посади головний бухгалтер «Пiдволочиськгаз», бухгалтер
1 категорiї в Пiдволочиськiй дiльницi Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- На посаду Члена правлiння Павлячого Сергiя Михайловича (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посади старший iнженер Пiдволочиської дiльницi
Збаразького УЕГГ, в.о. начальника Пiдволочиськiй дiльницi Збаразького
УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- не посаду Члена правлiння Квартальну Ганну Юрiївну (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспотрних даних). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посади економiст ПАТ «Пiдволочиськгаз», оператор Пiдволочиськiй дiльницi Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Члена правлiння Хрущ Тараса Ярославовича (фiзична особа
не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини
немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає
посади старший iнженер Пiдволочиської дiльницi Збаразького УЕГГ.
- на посаду Голови Наглядової ради Караванського Володимира Олеговича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посади заступника голови правлiння, головного
iнженера ПрАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Члена Наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у
сатутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником
акцiонера НАК «Нафтогаз України». Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посаду заступника начальника вiддiлу Управлiння
корпоративних прав НАК «Нафтогаз України».
- на посаду Члена Наглядової ради Кушнерчука Володимира Миколайовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Посадова
особа є акцiонером i володiє часткою у сатутному капiталi емiтента у розмiрi
0,2896%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду
майстра Пiдволочиської дiльницi Збаразького УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Кокоцьку Галину Дмитрiвну (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посаду iнженера з облiку природного газу
Пiдволочиської дiльницi Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Холодзьон Ганну Євгенiвну (фiзична
особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у сатутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посаду оператора ЕОМ ТА ОМ Пiдволочиської
дiльницi Збаразького УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз».
- на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Лаврушко Олену Анатолiївну
(фiзична особа не дала згоди на розкриття паспотрних даних ). Часткою у
сатутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Протягом
останнiх 5 рокiв обiймає посаду керiвника групи аудиту виробничих
процесiв Служби внутрiшнього аудиту.
Голова правління ПАТ «Підволочиськгаз” Сум В.Б. 19.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО

З ОБМЕ«ПАНТЕК-

ЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ВИРОБНИЦТВО», 32167106Київська, Кагарлицький,

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 "ЗАВОД
СКЛОВИРОБIВ"

09200,
м. Кагарлик, вул. Народна, 7 (04573) 6-10-01,
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: pantec-product.zvitat.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Шайдабеков Мiдєтбег Магомедович, 2280014251
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним товариством
6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
75362
68353
Основні засоби (за залишковою вартістю)
16773
15714
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
23941
19233
Сумарна дебіторська заборгованість
5527
9044
Грошові кошти та їх еквіваленти
3996
1449
Власний капітал
39186
34640
Статутний капітал
15900
15900
Нерозподілений прибуток (непокритий
10388
5842
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
19664
16874
Поточні зобов'язання і забезпечення
16512
16839
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальвипусків, викуплені
на вартість
протягом звітного періоду у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
0
0
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

00293290
03067, м. Київ, вул. Машинобудiвна,
буд. 42
4. Міжміський код, телефон та факс 0444580506 0444580506
5. Електронна поштова адреса
glass@kzs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.kzs.com.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ» від 20.04.2018 р.
(надалi - «Збори») вирiшили попередньо схвалити значнi правочини, якi
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття
такого рiшення, згiдно з яким:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi Товариством можуть
вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та/або 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наступного характеру:
- правочини (контракти, договори та додатковi угоди до них) з постачання (купiвлi-продажу) майна (виробничих лiнiй, обладнання, запасних
частин, сировини, корпоративних прав, нерухомостi, земельних дiлянок,
тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики,
акредитиву, поруки/гарантiї, оцiнки, застави/iпотеки, пiдряду) та iншi правочини, не забороненi законодавством, загальною сукупною вартiстю,
еквiвалентною 20 000 000,00 (двадцяти мiльйонам) Євро вiдповiдно до
курсу НБУ гривнi до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови
попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства вiдповiдного
рiшення про укладення значного правочину.
2. Визначення iстотних умов, укладення та пiдписання значних
правочинiв та супроводжуючих документiв, здiйснюється вiд iменi та в
iнтересах Товариства виключно за рiшенням Наглядової ради Директором
Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
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
Луцейко Юрiй Степанович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

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.
1.Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента,
ТОВАРИСТВО
код за ЄДРПОУ,
«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»,
місцезнаходження,
05499180, 33009, Рівненська обл., м. Рівне,
міжміський код та
вул.Бiла, 35а, (0362)26-15-80
телефон емітента
2.Дата розкриття повного 19.04.2018 року.
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3.Адреса сторінки в
elevatorbud.pat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

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.
1.Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАемітента,
РИСТВО «ОСТРОЗЬКИЙ
код за ЄДРПОУ,
МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ», 00906841,
місцезнаходження,
35820, Рівненська обл., Острозький район,
міжміський код та
с. Оженин, мобільний телефон
телефон емітента
0982058999;
2.Дата розкриття повного 19.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3.Адреса сторінки в
oztrog-mijrayagro.in-ten.com
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

Директор __________________________ Самарчук І.Г.

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

Голова правління __________________________ Стратюк А.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Пересувна механізована колона-23»
Повідомлення про виникнення особливої інформації:Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона-23»;код за ЄДРПОУ емітента: 01331087; Місцезнаходження:08000
смт. Макарiв вул. Дорожня буд. 14; Міжміський код, телефон та факс емітента: (04578) 510-75; Електронна поштова адреса емітента: pmк230@ukr.
net; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.pmk23.ho.ua; Вид особливої інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення: 20 квiтня 2018 р загальними зборами акцiонерiв
товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 1.Пiдписання угод на виконання будiвельних, ремонтних та iнших послуг
вартiстю до 2000000 грн. 2.Пiдписання угод на закупiвлю матерiалiв ,обладнання ,механiзмiв , основних засобiв вартiстю до 2000000 грн. 3.Пiдписання
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне
товариство «КП Медіа», 34414139, провулок Куренівський,

буд. 17, літера Г, м. Київ, Оболонський, 04073, (044) 2054300
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://news.bigmir.net/ukraine/1815440.
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
«Міла -аудит», 23504528.
5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
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 активів
27117
27082
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
19034
19034
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
7864
7838
Грошові кошти та їх еквіваленти
0
2
Власний капітал
26638
26673
Статутний капітал
25200
25200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1303
1338
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
0
0
Поточні зобов'язання і забезпечення
479
409
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних випусків не викупались.

угод на продаж матерiалiв , обладнання , основних фондiв (в тому числi
об»єктiв нерухомостi ) вартiстю до 2000000 грн. Гранична сукупнiсть вартостi
правочинiв - 2 000 000 грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 -327,9 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)609, 94210 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-9854 шт, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах-9657 шт, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за»прийняття рiшення- 9657 або 100 %
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах
акцiонерiв та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв. 3. Підпис:
ДиректорЮхименко Василь Петрович, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством. 23.04.2018 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Приватне
найменування
емітента
акцiонерне товариство «Житомирське
шляхово-будiвельне управлiння №19»,
1.Повне

ідентифікаційний код юридичної особи 03449947, місцезнаходження
10025, м. Житомир, вул. Корольова, буд. 21 Б, міжміський код і телефон емітента, 0412 33-09-94.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23 квітня 2018 р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію www.shbu19.ho.ua.
4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи
33253896.
5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв
були проведені 28.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку
проведення загальних зборів акціонерів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. 4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами
роботи в 2016 р. 6.Прийняття рішення про припинення повноважень
Ревізора Товариства. 7.Обрання Ревізора Товариства 8.Прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного
року з дати прийняття такого рішення.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з
усіх питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були
прийняті рішення.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Директор ____________________Фещенко О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРОТЕП-ЕКО»
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 «БРОТЕП-ЕКО». 2. Код за ЄДРПОУ:
20054481. 3. Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари,
вул. Ярослава Мудрого, 88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594)
4-61-76, 6-28-79. 5. Електронна поштова адреса: info@brotep.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://20054481.smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 21.04.2018р. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори/контракти/угоди на постачання продукції
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(надання послуг), договори/угоди на отримання кредитів, придбання майна, майнових прав та купівлі-продажу часток (акцій) інших юридичних осіб,
а також відчуження та придбання нерухомого майна. Гранична сукупна
вартість правочинів: 200000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності: 31484,9 тис. грн. Співвідношення
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 635,22514%. Загальна кількість голосуючих акцій: 100. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 100. Кількість голосуючих акцій,
що проголосували «за» прийняття рішення: 100. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
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 – Гришук М.С.,
23.04.2018р.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи,

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАЗА №1», 03449083,
вул.Колекторна, 17, м. Київ, Дарницький р-н, 02121, Україна, (044) 563-97-98
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 23 квітня 2018 року 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію. www.03449083.
smida.gov.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522 5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017 року Товариством проведені чергові загальні збори акціонерів. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань,
що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів. 3.Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік. 4.Звіт
правління за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік. 5. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків
ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016
році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2016 рік. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2016 рік. 8.Переобрання правління Товариства. 9. Припинення
повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів наглядової ради Товариства. 11.Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 12.Прийняття рішення про
отримання банківської гарантії, банківського кредиту або лізингу, покупки автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення виконання
зобов’язань за договорами про надання банківської гарантії та банківського
кредиту або лізингу, надання повноважень представнику Товариства.
13.Прийняття рішення зборів Товариства про продаж, здачу в оренду з подальшим правом викупу транспортних засобів, які за своїми технічними можливостями недоцільні для подальшого використання. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Результати
розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; прийнято рішення щодо
затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік, затверджено
висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік; переобрано персональний склад правління товариства;
прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та
обрано членів наглядової ради у новому складі; прийнято рішення про затвердження умов договорів з членами наглядової ради; прийнято рішення
про отримання банківської гарантії, банківського кредиту, покупки, оренди
або лізингу автомобільного вантажного транспорту, вибір виду забезпечення
виконання зобов’язань за договорами про надання банківської гарантії та
банківського кредиту оренди або лізингу, надання повноважень представнику Товариства; прийняте рішення про продаж та здачу в оренду з подальшим
правом викупу транспортних засобів,обладнання, які за своїми технічними
можливостями недоцільні для подальшого використання. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті. 6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось, дивіденди не нараховувались та не
виплачувались.

Річна інформація ПАТ «Вірність» за 2017 рік І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Вiрнiсть», 22380902, вул.Українська, буд.66, м.Сокаль, Сокальський р-н,
Львівська, 80000, (0257) 220-60. 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.virnist.bfg.lviv.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «Аудиторська компанія «РЕЙТИНГАУДИТ», 30687076 5. Інформація про загальні збори. ПОЯСНЕННЯ щодо не
проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Вірність» в 2017 році: Публічне
акціонерне товариство «Вірність» (код ЄДРПОУ:22380902, адреса:80000 ,Львівська обл., м.Сокаль , вул.Українська, буд.66) повідомляє про наступне: у зв'язку
із важким фінансовим становищем підприємства, а також враховуючи відсутність звернень з вимогою проведення зборів вищого органу управління товариства з боку самих акціонерів, так і відсутності рішень з цього приводу з боку
Наглядової ради, Загальні збори акціонерів ПАТ «Вірність» в 2017 календарному році не проводились. Питання щодо затвердження річних показників діяль-

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

Приватне акціо«Укргіпроцукор», 00334416,

ходження, міжміський код та телефон емітента

нерне

товариство

вул.Щорса, 31, м.Київ, Печерський, 01133, (044) 529-73-56 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 ugs.pat.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ АФ «УНІВЕРСАЛ-АУДИТ», 22890033
5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 07.04.2017 року. Кворум зборів: 98,81% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Про обрання
лічильної комісії. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 5.Звіт виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
6. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та
затвердження висновків ревізора. 7. Затвердження річного звіту та балансу
товариства за 2016 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік та
про порядок виплати дивідендів. Особи, що подавали пропозиції до переліку
питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань
порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів
№№1-7: Обрання лічильної комісії в складі однієї особи -100% голосів; порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування – 100% голосів; обрання
робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів -100% голосів; звіт
наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2016 рік не
нараховувати - 100% голосів; 6. Інформація про дивіденди. За звітний період
та за період, що передував звітному, рішення про виплату дивідендів загальними зборами не приймалося, дивіденди не нараховувалися. ІІ. Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Укргіпроцукор» (тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
14172
13268
Основні засоби
3394
2483
Довгострокові фінансові інвестиції
4362
4362
Запаси
129
227
Сумарна дебіторська заборгованість
1372
729
Грошові кошти та їх еквіваленти
2603
3440
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3816
3176
Власний капітал
7930
7256
Статутний капітал
3063
3063
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
6242
6012
Чистий прибуток (збиток)
673
746
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12 251 096 12 251 096
Кількість власних акцій викуплених протягом
звітного періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
25
27
Цінні папери власних випусків протягом попереднього та звітного періодів не викуплялися

ності ПАТ «Вірність» за відповідний календарний період часу (2017 рік) буде
включене до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які заплановано провести в 2018 році. 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 активів;
747; 730, Основні засоби (за залишковою вартістю); 491; 528
Довгострокові фінансові інвестиції; 0; 0, Запаси; 114; 162.,Сумарна дебіторська заборгованість; 126; 39. Грошові кошти та їх еквіваленти; 15; 0
Власний капітал; -637; -637. Статутний капітал; 11; 11. Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток); -648; -648. Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 630; 630. Поточні зобов'язання і забезпечення; 754; 737. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; -0,72. Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; -0,72. Середньорічна кількість простих акцій (шт.); 22280; 22280. Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду; загальна номінальна вартість 0;0
;у відсотках від статутного капіталу 0; 0; Загальна сума коштів, витрачених
на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0;0 ;
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «БОЖЕДАРІВмісцезнаходження,
СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», 00953869,
міжміський код та
вул. Виконкомівська,1, смт. Божедарівка,
телефон емітента
Криничанський, Днiпропетровська область,
52323, УКРАЇНА, (05654) 23-133
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
https://usilos.com/bozhedar/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнаходження, СТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОміжміський код та телефон
ПОСТАЧ», 00904517, 09200,
емітента
Київська обл., м.Кагарлик,
вул.Комунарська, 54,
(04573) 54187
2. Дата розкриття повного тексту
23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
http://00904517.smida.gov.ua/
3. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну
інформацію
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 Приватне
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський
акцiонерне товакод та телефон емітента
риство «Сяйво»,
21750308
43017, Волинська область,
м.Луцьк, вул. Мамсурова, 12Г
(0332) 20-07-50,
2. Дата розкриття повного тексту річної 23.04.2018
інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на saivo.com.ua
якій розміщено регулярну річну
інформацію
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
Приватне акЦiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «СК «Промiнь»,
місцезнаходження,
32077527Івано-Франківська , д/н, 76005,
міжміський код та
м. Iвано-Франкiвськ, вул. Чорновола 103
телефон емітента
(0342) 52-71-62,
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
promin.if.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
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Додаток 45
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
Річна інформація за 2017 рік
Емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів.
1.Повне найменування
БУГРИНСЬКЕ ПРИВАТНЕ
емітента,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
код за ЄДРПОУ,
«АГРОТЕХСЕРВІС», 03760197, 35442,
місцезнаходження,
Рівненська обл., Гощанський район,
міжміський код та
с. Бугрин, мобільний телефон :
телефон емітента
0673633584
2.Дата розкриття повного 19.04.2018 р.
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3.Адреса сторінки в
agrotekhservis.in-ten.com
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію
Директор __________________________ Троянчук І.М.
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації ПрАТ «ПСРБУ

«УМММТР»

І. Загальні відомості. Повне найменування емітента
ПрАТ «Полтавське спеціалізоване ремонтно- будівельне управління
«Укрм’ясомолмаштехремонт»,
Код
за
ЄДРПОУ
00424651,36014
м.Полтава,вул..Островського б.55. тел/ ф 0532567762. Електронна адреса
ixstp_6773@ukrpost.ua . Адреса в Інтернет для розкриття інформації
UMMMTR.UCOZ.RU. Вид особливої інформації відомості про зміну складу
посадових осіб ІІ. Текст повідомлення В зв’язку із закінченням терміну дії повноважень згідно з рішенням загальних зборів (протокол№1 від 20.04.2018р )
припинено повноваження : Голови НР Потеряйко Миколи Миколайовича (не
надав згоди на розкриття паспортних даних,частка у СК - 31.7%),на посаді
5 років,працює директором СУ№1 м.Світловодська ,члена НР Салагацького
Якова Яковича(не надав згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК 0.4883%) на посаді 5 років. До кримінальної відповідальності за корисливі та
посадові злочини вони не притягалися. Призначено строком на 3 роки:Головою
НР Потеряйко Миколу Миколайовича не надав згоди на розкриття паспортних даних,частка у СК - 31.7%,на посаді 5 років,працює директором СУ№1
м.Світловодська до кримінальної відповідальності за корисливі та посадові
злочини не притягався,член НР МацебераГеннадій Анатолієвич не надав згоди на розкриття паспортних даних,частка у СК - 0.4883%,акціонер,пенсіонер,до
кримінальної відповідальності за корисливі та посадові злочини не
притягався,член НР Мацебера Наталья Василівна не надала згоди на розкриття паспортних даних ,частка у СК - 0.4883%,акціонер,не працювала,до
кримінальної відповідальності за корисливі та посадові злочини не притягалася. Підтверджую достовірність інформації директор Приставко В.М.
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Свiтловодський
місцезнаходження,
завод «Спецзалiзобетон»,
міжміський код та
00132003, 27500 Кiровоградська область .
телефон емітента
м. Свiтловодськ вул. Героїв Чорнобиля, 36,
(05236) 21623 ; 24241
2. Дата розкриття повного 20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
http://svitlovodsk_speczalizobeton.emitents.
мережі Інтернет, на якій
net.ua
розміщено регулярну
річну інформацію

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя, вул. Пiщана,
буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 28-74-47
5. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- deg.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 22.04.2018 (протокол
№б/н), було прийнято рiшення про дострокове припинення з 22 квiтня
2018 р. повноважень Ревiзора АТ «ДIГ» Чернiкової Тетяни Анатолiївни за
її згодою, акцiями Товариства не володiє, перебувала на посадi з
19.04.2017 по 22.04.2018, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 22.04.2018 (протокол №б/н),
було прийнято рiшення про обрання з 23 квiтня 2018 р. Ревiзором АТ «ДIГ»
Писаченко Леонiда Петровича строком на три роки. Писаченко Л.П. акцiями
Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: завiдувач
юридичного вiддiлу, директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

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

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за ЄДРПОУ:

01268414. 3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва Ландау,
буд. 147. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98, (0572)
97-21-98. 5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.avtobaza.kharkov.ua.
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів - 18.04.2018р.; Відомості щодо правочинів: - характер правочинів - надано попередню згоду на вчинення Товариством значних
правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з
дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 17.04.2019р., а
саме: будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою
товариства; - гранична сукупність вартості правочинів - 20 000 000,00
грн.; - вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 21 812 тис.грн.; - співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у відсотках) - 91,69%; Загальна кількість
голосуючих акцій - 1 041 712 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 014 776 шт., кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 1 014 776 шт. та
«проти» - 0, прийняття рішення.
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 Міщенко С.Ю. М.П. 19.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ “ПАНТЕОН”
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне наймену- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕВЕЛОвання емітента, код ПЕРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАНТЕОН"
за ЄДРПОУ,
код за ЄДРПОУ: 33770334
місцезнаходження, місцезнаходження: 49029, Дніпропетровська обміжміський код та
ласть, м. Днiпро, Шевченкiвський район,
телефон емітента
вул. Виконкомiвська, будинок 56А
міжміський код та телефон: (056) 720-96-77

2. Дата розкриття
20.04.2018р.
повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в kadry@pantheon.dp.ua
мережі Інтернет, на
якій розміщено
регулярну річну
інформацію
{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від
16.12.2014}

Вiдкрите акцiонерне товариство
«Автобаза Облводгоспу»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Автобаза Облводгоспу», 01035012, вул. Гната Мороза, 104,
м.Вiнниця, Замостянський, Вінницька, 21011, (0432) 27-48-60 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: http://autoobl.
at.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556 5. Інформація про

загальні збори: 10.03.2017 , чергові, Питання порядку денного 1.Звіт
правління товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.2. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління та членів правління товариства. Обрання членів правління товариства.3. Про ліквідацію акціонерного товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:1.Роботу правління
акціонерного товариства ВАТ «Автобаза Облводгоспу» рахувати
незадовільною.2. Звільнити Кулика Ю.В. з займаної посади 10 травня
2017 року. Членів правління залишити в існуючому складі.3.Ліквідацію
акціонерного товариства не проводити.Пропозицiї до перелiку питань
до порядку денного не надходили. Позачерговi збори у звiтному роцi
не скликались.6. Інформація про дивіденди За результатами звітного
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
“СКФ Україна”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство
"СКФ Україна"
2. Код за ЄДРПОУ
05745160
3. Місцезнаходження
43017, мiсто Луцьк, вулиця
Боженка, 34
4. Міжміський код, телефон та
0332 783 302 0332783334
факс
5. Електронна поштова адреса serhiy.safulko@skf.com
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
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного
рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом
14 рокiв
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного
рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом
4 рокiв
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватногоо акцiонерного
товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Мартiна Йогансмана.
Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення
Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 1 року
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Лєнарта Роджера Єхандера.
Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення
Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 2 рокiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Ульрiха Александра Зелiга.
Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення
Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 2 рокiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного
рiшення Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою
0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi протягом 14 рокiв
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) припинено повноваження члена Наглядової ради Бернда Лехнера. Повноваження припинено у зв'язку з прийняттям вiдповiдного рiшення
Загальними зборами, як визначено Статутом. Непогашеної судимостi
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за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Перебував на посадi протягом 2 рокiв.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного
товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 112) обрано головою Наглядової ради Торстена Рiкарда Нордгрена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймав посади Директора дивiзiону АБ СКФ з виробництва пiдшипникiв
для вантажних автомобiлiв; Директора з виробництва у країнах Азiї в
СКФ ГмбХ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ,
Швецiя.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Усова Анатолiя Миколайовича строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Регiонального директора з
продажу у Росiї та країнах СНД, СКФ Євротрейд АБ, Москва. Особа є
представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Туринського Вiктора Васильовича
строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, є акцiонером, володiє часткою 0,000001 % у статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду заступника Генерального директора АТ ТД «Iрбiс».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Ленарта Роджера Єхандера строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду фiнансового директора
пiдроздiлу по виробництву пiдшипникiв в АБ СКФ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Маркуса Бернарда Юстаса строком
на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ ГмбХ, керiвник продаж для Групи VW; Група Audi, директор з продажу. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ, Швецiя.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Весу Алатало строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади у компанiї СКФ: директор з продаж промислових
пiдшипникiв у Скандинавських країнах та СНД, VAAHTO Group: Генеральний директор. Особа є представником акцiонера - Актiболагет
СКФ, Швецiя.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «СКФ Україна» вiд 19.04.2018 року (протокол № 37) обрано
на посаду члена Наглядової ради Мартiна Йогансмана строком на
3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом
останнiх п'яти рокiв обiймав посади у компанiї СКФ ГмбХ, Президент
СКФ Нiмеччина; Директор виробництва пiдшипникiв для суднобудiвної
галузi СКФ ГмбХ. Особа є представником акцiонера - Актiболагет СКФ,
Швецiя.
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
Цибульський Володимир Iванович
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДIГ"

23189879
69089, м. Запорiжжя, вул.Пiщана,
буд.3, офiс 14
4. Міжміський код, телефон та факс 0612-28-74-47 0612-28-74-47
5. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, deg.com.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Загальними зборами АТ «ДIГ», якi вiдбулися 22.04.2018 (протокол
№б/н), було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 23.04.2018
по 22.04.2019 включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв
АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, з граничною
сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто
п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме:
- укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлiпродажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання
iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в
тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто
мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин);
- укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин).
Уповноважити Директора АТ «ДIГ» (особу, яка виконує його обов’язки),
першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх
пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 27 412 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 547,21%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1500 шт., кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 1200 шт., кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 1200 шт.,
«проти» прийняття рiшення – 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Кац Олександр Борисович
Директор
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента,
Товариство з
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
обмеженою
міжміський код та телефон емітента

вiдповiдальнiстю
"ГРАД IНВЕСТ", 33550712

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит
фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку,
якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів
не приймалось

м. Київ , Оболонський р-н, 04201,
вул. Майорова, 7, оф.1064, (044)
492-88-61
23.04.2018

www.gradinvest.uafin.net
ТОВ “Аудиторська фiрма “Арама”,
25409247

Емітент не є акціонерним
товариством

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
354419 378679
Основні засоби (за залишковою вартістю)
0
2658
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
3571
17995
Сумарна дебіторська заборгованість
35366
48142
Грошові кошти та їх еквіваленти
3
108
Власний капітал
42319
44923
Статутний капітал
160000 160000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-117681 -115077
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
96192
91648
Поточні зобов'язання і забезпечення
215908 242108
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0
0
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
0
0
Цінні папери власних
загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного періоду
статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
0
0
паперів власних випусків протягом періоду

Приватне акцiонерне товариство “Техмашремонт”
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
"Техмашремонт"
2. Код за ЄДРПОУ: 05495590
3. Місцезнаходження: 09108, м. Бiла Церква, вул. Леваневського 87А
4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 7-33-94 (04563)7-33-94
5. Електронна поштова адреса: biz@tekhmash.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.tekhmash.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Придбання та реалiзацiя основних засобiв, товарiв, матерiалiв та по-

слуг. Гранична сукупнiсть
вартостi правочинiв- 1595,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6380,0 тис. грн. Спiввiдношення
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 111900 шт. Голосуючi акцiї, що були зареєстрованi для
участi у загальних зборах - 88043шт. Голосуючi акцiї , якi проголосували
«ЗА» прийняття рiшення - 88043шт.
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
Ананiйчук Олексiй Iванович
голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Ємiльчинський хлiбозавод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації: 1 Загальні відомості: Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Ємiльчинський хлiбозавод»;Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:00375993;
Місцезнаходження:11200,
Житомирська
обл,Ємiльчинський
р-н,
смт. Ємiльчине,вул. Горького 18;Міжміський код, телефон та факс:(04149)
21127,21126;Електронна поштова адреса емітента: emilchinoxlib@emzvit.
com.ua;Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.emilhlib.ho.ua; Вид особливої
інформації: Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення: 23 квiтня 2018 р загальними зборами акцiонерiв
товариства прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
ПрАТ «Ємiльчинський хлiбозавод» значних правочинiв, у тому числi укладення кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки, позики, поруки, поставки, купiвлi-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних
дiлянок але не обмежуючись ними . Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв

становить 6000 000 грн. 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р складає 5750,2
тис. Грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) -104, 3442%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй з перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах , складено станом
на 24 годину 18 квiтня 2017 року складає 1 206 502 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 23.04.2018 р
складає-1 200 937 простих iменних акцiй , кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за»прийняття рiшення- 1 200 937 або 100 % вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв
та «проти»прийняття рiшення -0- або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi беруть участь в загальних зборах акцiонерiв. 3. Підпис: Генеральний директор Денисюк Степан Нестерович, підтверджує достовірність
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 23.04.2018 р.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1.Повне найменування емітента,
Публiчне акцiонерне
ідентифікаційний код юридичної
товариство «ЖИТОособи, місцезнаходження,
міжміський код і телефон емітента. МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 00182863Житомирська область, Корольовський район, 10002,
м. Житомир., I. Гонти, 4. (0412)
42-29-02
2. Дата розкриття повного тексту
23.04.2018 р.
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
www.ztm.ho.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію.
4. Найменування,
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО», 20197074
ідентифікаційний код юридичної
особи - аудиторської фірми, якою
проведений аудит фінансової
звітності.
5. Інформація про загальні збори.
Черговi загальнi збори акцiонерiв скликанi рiшенням Наглядової ради
ПАТ «Житомирський маслозавод» (протокол №77 вiд 23.02.2017р.).
Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів: 12.04.2017 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Про обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Правлiння Товариства про результати
фiнансово–господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк,
визначення та погодження основних напрямкiв дiяльностi Товариства
у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства. 3. Звiт Наглядової ради Товариства про її
дiяльнiсть у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк (форми № № 1, 2,
3, 4). 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками
роботи Товариства за 2016 рiк та затвердження планового розподiлу
прибутку Товариства на 2017 рiк. 7. Припинення повноважень Голови
та членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової
ради Товариства. 9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з
числа обраних членiв Наглядової Ради. 10. Затвердження умов
контрактiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової
ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання контрактiв вiд iменi Товариства, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Товариства. 11. Припинення
повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного зборiв, вiдсутнi. Результати
розгляду питань порядку денного: з усiх питань, що розглядалися на
загальних зборах акцiонерiв, були прийнятi рiшення.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація
емітента ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Голова правління ______________П.В. Рудь
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1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Вінниччина», місцезнаходження 23056, Ві-

нницька область, Барський район., с. Шипинки, вул.Дружби 35, код за
ЄДРПОУ 00414150, міжміський код та телефон 241 3-22-12
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних 23.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http://www.00414150.pat.ua
4. Аудитор: відсутній.
5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів
товариства відбулися 25.04.2017 року, кворум 100%. Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів
акціонерів, 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 розгляду звіту.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про
зміну типу і найменування Товариства. 9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій
щодо державної реєстрації статуту.10. Внесення змін та доповнень до
внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».11. Прийняття рішення про припинення
повноважень голови та членів Наглядової ради.12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.13. Обрання членів
Наглядової ради Товариства.14. Затвердження умов договорів з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.15. Обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової
ради.16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення.Доповнень до порядку
денного не надходило. По всім питанням порядку денного схвалені рішення. Проводили вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна
акцiя – один голос» Рішенням загальних зборів затвердили звiт директора
про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнали роботу директора задовiльною.Затвердили звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнали роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Затвердили звiт Наглядової
ради. Визнали роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердили рiчний
звiт за 2016 рiк. У зв’язку із не отриманням прибутку у звітному році, зборами прийнято рішення розподіл прибутку не здійснювати Затвердили
нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінниччина» скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінниччина». Затвердили зміни до статуту Товариства.
Затвердили зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства.
Припинили повноваження голови та членів Наглядової ради. Обрали терміном на три роки членами Наглядової ради Хом’яка О. М., Танєвського р. І.,
Козловського В. Г. Затвердили умови договорів з членами Наглядової
ради. Прийняли рішення про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
6. Інформація про дивіденди.Дивіденди не виплачувались
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
"Пологiвський
олiйноекстракцiйний
завод"

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

00384147
70600 Запорiзька обл., Пологiвський
р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, mezpology.zp.ua
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
відомості про 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
Співвідношення
Вартість активів
граничної сукупності
Гранична
емітента за
вартості правочинів до
Дата
сукупність
даними
№
вартості активів
прийняття вартості останньої річної
з/п
емітента за даними
рішення правочинів
фінансової
останньої річної
(тис. грн)
звітності
фінансової звітності (у
(тис. грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1
20.04.2018 13112981.5
1807952
725.3
Зміст інформації:
20.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з
дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi
за своїм характером направленi на) одержання Товариством у будь-яких
фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб;
надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких
третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або
iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки.
Гранична вартiсть (сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма
можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з
дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент
50 (п’ятдесяти) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 10 (десяти)
рокiв (далi по тексту рiшення з цього питання порядку денного – Значнi
Правочини). Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних Значних
Правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається
шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких Значних
Правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США.
Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або
доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.

2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження визначати всi та будь-якi
умови таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення
змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
3 Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть
дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних Правочинiв,
а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких
Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв».
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на
20.04.2018 р.): 13112981.5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1807952 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 725,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467382. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах: 465669. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"465669, "проти"-0.
2
20.04.2018 13112981.5
1807952
725.3
Зміст інформації:
20.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення: 1 Надати
попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) придбання або вiдчуження Товариством зерна (рiзних
видiв зернових та/або олiйних культур) та/або продуктiв його переробки (рiзних
видiв олiї та/або рiзних видiв макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але
не виключно, договорiв поставки, купiвлi-продажу, комiсiї. Гранична вартiсть
(сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та
доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього
рiшення, не може перевищувати еквiвалент 9 (дев’яти) мiльйонiв доларiв США
за курсом Нацiонального банку України на дату вчинення зазначених значних
правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 5 (п’яти) рокiв (далi по тексту рiшення з цього питання порядку денного – Значнi Правочини). Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних Значних Правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається
шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких Значних
Правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення,
та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США. Попередньо
схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на
вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рiшення
будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних
Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження визначати всi та будь-якi
умови таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення
змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
3 Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть
дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних Правочинiв,
а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких
Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв».
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на
20.04.2018 р.): 13112981.5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1807952 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 725,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467382. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у загальних зборах: 465669. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"465669, "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
Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
2018.04.20
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТIВIДОРНА КОМПАНIЯ “АВЛIТА”

Річна інформація емітентів за 2017 р., 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
"СТIВIДОРНА КОМПАНIЯ "АВЛIТА",
30628382 , м. Київ, Печерський район,
01133, м. Київ, провулок Лабораторний,
будинок 1, кiмната 175, тел. 0962978387

2. Дата розкриття
повного тексту річної
інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
мережі Інтернет,
на якій розміщено
регулярну річну
інформацію

23.04.2018

http://avlita.at24.com.ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО”

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальнівідомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента
ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ
23359034
3. Місцезнаходження
49107, Днiпро, Шосе
Запорiзьке,22
4. Міжміський код, телефон та 056 373-50-59 056 373-53-41
факс
5. Електроннапоштова
PertsevDP@dtek.com
адреса
6. Адреса сторінки в мережі
www.doe.com.ua
Інтернет, яка додатково
використовується
емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу
посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової
ради ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство),
рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства вiд 19.04.2018
(протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 ) припинено повноваження
члена Наглядової ради Товариства Маслова Iгоря Олександровича, паспорт громадянина України серiї ВВ №270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у
Донецькiйобластi 06.03.1998, який був обраний на посаду
рiчними Загальними зборами Товариства, що вiдбулися
21.04.2017. На посадi члена Наглядової ради Товариства перебував з 21.04.2017.
Маслов IгорОлександрович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової
ради ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство),
рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства вiд 19.04.2018
(протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 ) припинено повноваження
члена Наглядової ради Товариства та ГоловиНаглядової ради
Товариства Гелюха Iвана Миколайовича, який був обраний на
посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що
вiдбулися 21.04.2017.
Гелюх Iван Миколайович не надав згоду на розкриття паспортних даних.
На посадi члена Наглядової ради Товариства Гелюх Iван
Миколайович перебував з 21.04.2017, на посадi Голови Наглядової ради Товариства перебував з 26.05.2017.
Гелюх Iван Миколайович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiчними
Загальними
зборами
П АТ
«ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 19.04.2018 (протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 ) прийнято рiшення про
лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з чим повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства та Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування
ТОВ «ДТЕК») є припиненими.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ «ДТЕК») перебувало на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з
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26.06.2012, а на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства
перебувало з 14.03.2013.
Як юридична особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування
ТОВ «ДТЕК») непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ЕНЕРГО» (до перенайменування ТОВ «ДТЕК») володiє
пакетом акцiй Товариства, що становить 0.000016% у статутному капiталi Товариства.
Iнша особа на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
не призначалась.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 19.04.2018 (протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 ) прийнято рiшення про лiквiдацiю
Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з чим повноваження
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – Нацiональної акцiонерної
компанiї «Енергетична компанiя України» є припиненими.
Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя
України» перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 26.06.2012.
Як юридична особа, Нацiональна акцiонерна компанiя
«Енергетична компанiя України» непогашеноїсудимостi за
корисливi та посадовiзлочини не має. Пакетом акцiй, часткою
в статутному капiталiТовариства не володiє.
Iнша особа на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
не призначалась.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРО
ОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 19.04.2018 (протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 ) прийнято рiшення про лiквiдацiю
Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з чим повноваження
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства – ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В.
(DTEK OIL&GAS B.V.) (до перенайменування - ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.) є припиненими.
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.) (до перенайменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS
B.V.) перебувало на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 26.06.2012.
Як юридична особа, ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK
OIL&GAS B.V.) (до перенайменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС
Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.) непогашеної судимостi за
корисливi та посадовiзлочини не має.
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (DTEK OIL&GAS B.V.) (до перенайменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS
B.V.) володiє пакетом акцiй Товариства, що становить
0.000016% у статутному капiталi Товариства.
Iнша особа на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
не призначалась.
У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) рiчними Загальними зборами Товариства вiд 19.04.2018 (протокол №1/2018
вiд 19.04.2018 ) прийнято рiшення про обрання членом Нагл я д о в о ї
ради
То в а р и с т в а
Андрєєвої
Анастасiї
Олександрiвни, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Андрєєва Анастасiя Олександрiвна, паспорт громадянина
України серiї ТТ №301409, виданий Голосiївським РВ ГУДМУ
України в мiстiКиєвi 01.08.2015. Андрєєва Анастасiя
Олександрiвна на посаду призначена на строк до прийняття
Загальними зборами Товариства рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до її
замiни акцiонером Товарисва - DTEK ENERGY B.V. Пакетом
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Посади, якi Андрєєва Анастасiя Олександрiвна обiймала
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
протягом останнiх п’яти рокiв:
з липня 2012 до лютого 2018 року (включно) - провiдний
юриск онсульт, гол овний юриск онсульт, менеджер у
Департаментi з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»;
з лютого 2018 по теперiшнiй час - керiвник Департаменту з
правового забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт
вiддiлу з правового забезпечення продаж великим споживачам ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», директор ТОВ
«КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».
У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) рiчними Загальними зборами Товариства вiд 19.04.2018 (протокол №1/2018 вiд
19.04.2018 ) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Савенков Олексiй Григорович, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.
(з обмеженням повноважень).
Савенков Олексiй Григорович, паспорт громадянинаУкраїни №001326816, виданий органом №8030 14.12.2017. Савенков Олексiй Григорович на посаду призначений на строк до
прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства або
до його замiни акцiонером Товарисва - DTEK ENERGY B.V.
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2017 – 2018 – Заступник директора з дистрибуцiї ТОВ
«ДТЕК Енерго»;
2012 -2017 – Директор забезпеченнявиробництва у ПАТ
«Київенерго»;
2 0 . 0 2 . 1 8 – п о те п е р i ш н i й ч а с - Д и р е к т о р з
розподiлуелектроенергiї ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експертвиробничо – технiчноїслужбитехнiчноїдирекцiї ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство) рiчними Загальними зборами Товариства вiд 19.04.2018 (протокол №1/2018 вiд
19.04.2018 ) прийнято рiшенняя про обрання членом Наглядової ради Товариства Гелюха Iвана Миколайовича, який
представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженнямповноважень).
Гелюх Iван Миколайович, паспорт громадянина України
серiї ВВ №432725, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України
в Донецькiй обл.11.05.1998. Гелюх Iван Миколайович на посаду призначений на строк до прийняття Загальними зборами
Товариства рiшення про припиненняповноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни акцiонером Товарисва - DTEK ENERGY B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 – 2013 - директор зiстратегiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
з 09.2013 – 03.2017 заступник комерцiйного директора з
регуляторнихпитань ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
з 03. 2017 - 02.2018 - в.о. директора з дистрибуцiї та
збутуелектроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
з 02.2018 - по теперiшнiй час - Генеральний директор ТОВ
«ДТЕК МЕРЕЖI»
III. Підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації,
щоміститься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноіззаконодавством.
2. Найменування посади
Кухтiй В.Ю.
Генеральний директор (підпис)
(ініціали та прізвище
керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.
I. Загальні відомості.
1. Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У». 2.Код за ЄДРПОУ:24582047.
3. Місцезнаходження:
02096м.Київ
вул.Бориспільськ а9.
4. Телефон,факс:(044)566-8910. 5.Електронна поштова адреса:instr@
mbк.biz.ua.6. Адреса сайта в мережі Інтернет: instr.mbk.biz.ua. 7.Вид особ
ливої інформації:Зміна складу посадових осіб емітента.
II.Текст повідомлення. 20.04.2018р. Загальними Зборами акціонерів
Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, .)
в зв’язку із закінченням терміну повноважень а саме: - припинено повноваження Голови правління Кононець Вiктор Олексiйович - за рішенням
Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1990340 акцій, що складає 26,38%. Обіймав посаду з 29.03.2013р.- припинено повноваження Члена правління Лисенко Надiя Олексiївна - за
рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1427929 акцій, що складає 18.87 %. Обіймала посаду з
29.03.2013р.- припинено повноваження Члена правління Саченко Василь Васильович - за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 1087583 акцій, що складає 14.37%.
Обіймав посаду з 29.03.2013р.- припинено повноваження Голови Наглядової ради Черненко Леонід Маркович- за рішенням Загальних зборів. Не
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Обіймав посаду з
28.04.2017р.- припинено повноваження члена Наглядової ради Ткачук
Клим Васильович- за рішенням Загальних зборів. Не володіє часткою у
статутному капіталі емітента. Обіймав посаду з 28.04.2017р.- припинено
повноваження члена Наглядової ради Крупник Олександр Михайловичза рішенням Загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі
емітента. Обіймав посаду з 28.04.2017р.- припинено повноваження члена Наглядової ради Каліка Григорій Іванович- за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 15000 акцій,
що складає 0.198%. Обіймав посаду з 28.04.2017р.- припинено повноваження члена Наглядової ради Зарецький Микола Григорович- за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у
розмірі 15000 акцій, що складає 0.198%. Обіймав посаду з 28.04.2017р.
Обрано на посаду Голову правління Кононець Вiктор Олексiйович за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента

у розмірі 1990340 акцій, що складає 26,38%. Особу призначено на 5 років.
Інші посади не обіймав.Обрано на посаду члена правління Лисенко Надiя
Олексiївна за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному
капіталі емітента у розмірі 1427929 акцій, що складає 18.87%. Особу призначено на 5 років. Інші посади: Головний бухгалтер Товариства.Обрано
на посаду члена правління Саченко Василь Васильович за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі
1087583 акцій, що складає 14.37%. Особу призначено на 5 років. Інші посади: Заст. Директора по виробництву Товариства.Обрано на посаду Голови Наглядової ради Черненко Леонід Маркович- за рішенням Загальних
зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особу призначено до наступних річних загальних зборів товариства. Інші посади: заступник директора ТОВ «Бул-Спред».Обрано на посаду члена Наглядової ради Ткачук Клим Васильович - за рішенням Загальних зборів. Не
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особу призначено до наступних річних загальних зборів товариства. Інші посади: вантажник
ПАТ «Інструментальний завод-У».Обрано на посаду члена Наглядової
ради Крупник Олександр Михайлович - за рішенням Загальних зборів. Не
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Особу призначено до наступних річних загальних зборів товариства. Інші посади: слюсарінструментальщик ПАТ «Інструментальний завод-У».Обрано на посаду
члена Наглядової ради Каліка Григорій Іванович- за рішенням Загальних
зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 15000 акцій, що складає 0.198%.Особу призначено до наступних річних загальних
зборів товариства. Інші посади: фрезерувальник ПАТ «Інструментальний
завод-У». Обрано на посаду члена Наглядової ради Зарецький Микола
Григорович- за рішенням Загальних зборів. Володіє часткою у статутному
капіталі емітента у розмірі 15000 акцій, що складає 0.198%. Особу призначено до наступних річних загальних зборів товариства. Інші посади: фрезерувальник ПАТ «Інструментальний завод-У».Усі посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають,не є
незалежними директорами та не надали згоди на розкриття паспортних
даних.
III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Кононець Віктор
Олексійович. 20.04.2018р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство
«Нiжинське» Сортнасiннєовоч»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Нiжинське» Сортнасiннєовоч»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00492405
4. Місцезнаходження
Чернігівська , Нiжинський, 16600, м.Нiжин, Генерала Корчагiна, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
/04631/3-17-79 /04631/3-17-79
6. Електронна поштова адреса
kulish@epsilon.com.ua

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва».

2. Код за ЄДРПОУ 00913373.
3. Місцезнаходження 13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Привокзальна, буд.3.
4. Міжміський код, телефон та факс 04143 21194 21194
5. Електронна поштова адреса berdasp@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.agrospetspostach.pe.hu
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва».

2. Код за ЄДРПОУ 00913373.
3. Місцезнаходження 13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Привокзальна, буд.3.
4. Міжміський код, телефон та факс 04143 21194 21194
5. Електронна поштова адреса berdasp@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.agrospetspostach.pe.hu
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного товариства.

II. Дані про дату
та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
30.04.2018
(дата)
2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на
власній сторінці

Бюлетень. Цiннi папери України
(номер та найменування
офіційного друкованого
видання)

nejinsortsem.at.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2018
(дата)

30.04.2018
(дата)

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю обрання Голови Наглядової ради Товариства
рішенням Наглядової ради від 23.04.2018 р. (Протокол засідання Наглядової ради №49 від 23.04.2018 р.) Харламов Олександр Валерійович обраний головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по матеріально-технічному забезпеченню
«Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва» на строк до
17 квітня 2021 року. Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 3.40455 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор.
Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Голова правління Романчук Віктор Павлович 23 квітня 2018 року.
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне прийнято 17 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бердичівське спецпідприємство по
матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва». Дата державної реєстрації відповідних змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 21 квітня 2018 року.
Повне найменування акціонерного товариства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Бердичівське спецпідприємство по матеріальнотехнічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва». Повне найменування акціонерного товариства після зміни
– Приватне акціонерне товариство «Бердичівське спецпідприємство по
матеріально-технічному забезпеченню «Агроспецпостач» сільськогосподарського виробництва».
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
2. Голова правління Романчук Віктор Павлович 23 квітня 2018 року.

Приватне акціонерне товариство «Россава»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості.
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
«Россава». 2.Код за ЄДРПОУ: 13938877. 3.Місцезнаходження: вул.Комарова, 14-А, м.Полтава, 36008. 4.Міжміський код, телефон та факс:
(0532)61-16-37, 59-87-26. 5.Електронна поштова адреса: rossava@rossava.
com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 13938877.infosite.com.ua. 7.Вид
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення.
20.04.2018 загальними зборами акціонерів ПрАТ «РОССАВА» (протокол №1 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом
року з дати прийняття цього рішення (за умови попереднього погодження
таких правочинів наглядовою радою), граничною сукупною вартістю
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10 млн. грн., наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука,
надання або одержання послуг, позик (в тому числі безпроцентних позик),
кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис.грн., вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3410 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності: 293,3%. Загальна кількість голосуючих акцій 3025884 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1906851 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 1906851 штук, «проти» прийняття
рішення – немає.
III. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор ПАТ «Россава» Старишко Н.В. 20.04.2018.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Дрогобицький машинобудiвний завод»
Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство
«Дрогобицький машинобудiвний завод», 00153362, Львівська обл., Дрогобицький район, 82100, м. Дрогобич, вулиця Бориславська, будинок 51/1,
тел.: 0324422282
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 2018-04-18
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію: http://dmz-vat.com/
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів
48554
49293

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ»

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413394
3.Місцезнаходження емітента: 10001 м.Житомир вул. С. Параджанова, буд. 89
4.Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 42-76-98
(0412) 42-76-08
5.Електронна поштова адреса емітента: zok@emzvit.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації:www.pratzok.zt.ua
7.Вид особливої інформації: Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ» 20 квiтня 2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться
Товариством до 20 квiтня 2019 року, а саме щодо виконання робiт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в
заставу, вiдчуження майна Товариства, передачу майна Товариства до
статутного капiталу iнших юридичних осiб, передачi майна Товариства
дочiрньому пiдприємству, отримання Товариством кредитiв, позик, залучення Товариством кредитних, фiнансових та iнших ресурсiв граничною
сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше 500 млн. грн. Вищевказанi
правочини вчиняються вiд iменi Товариства Головою Правлiння за погодженням з Наглядовою радою Товариства (без будь-яких додаткових обмежень) або за погодженням з Правлiнням Товариства - для правочинiв
(граничною вартiстю одного правочину не бiльше 400 млн. грн.) щодо виконання робiт та надання послуг (без права вчиняти правочини, що
направленi на отримання Товариством кредитiв, позик, залучення кредитних, фiнансових та iнших ресурсiв, надання майна Товариства в заставу).
Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 500 мiльйонiв гривень
00 копiйок.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2017 р.) 177 052 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 282,4029 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 443 924 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах, якi вiдбулися (20.04.2018 р.) складає 438 307 штук голосуючих
акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення - 438 307 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих
акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.
3. Підпис: Голова правлiння Зубко Сергiй Геннадiйович, підтверджує
достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 20.04.2018 р.

Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних загальна номінальна
випусків, викуплені
вартість
у відсотках від
протягом звітного
статутного
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

8156
821
15700
12283
190
19349
120
-4657

8894
821
15736
12779
133
21133
120
-2873

29205

28160

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
за 2017 рік

1.Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Липовецьагротехсервіс», місцезнахо-

дження: Вінницька область, Липовецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна 1, код за ЄДРПОУ - 00902398, міжміський код та
телефон (04358) 2-18-66.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2018 року.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію – http// www.00902398.pat.ua.
4.Приватне підприємство «Аудиторська компанія «РЕЙТИНГ-АУДИТ»,
ЄДРПОУ 30687076.
5. Чергові загальні збори товариства відбулися 28.03.2017 року.
Кворум зборів 100%. Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань
порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, 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 фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про
розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення
про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди. 12. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради. 13. Про відчуження
будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область,
Липовецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна,1 та вантажопідйомних механізмів і транспортних засобів, що знаходиться на
балансі Товариства. 14. Прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. РІШЕННЯ: Затверджено річні звіти директора, Наглядової
ради, Ревізійної комісії та річний звіт та розподіл прибутку Товариства
за 2016 рік. Обрано Наглядову раду: голова Шевчук В.Х., члени Парипса Д.Ф., Вихиль В.М., Максимишин В.М., Матвега Н.Т., і затверджено умови договорів з ними. Прийнято рішення про погодження продажу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область,
Липовецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна,1 та про
попереднє схвалення вчинення значних правочинів, в період з
28.03.2017 року по 28.03.2018 року, гранична сукупною вартістю
1 000 000,00 грн. Позачерговi збори не скликалися. Змiни та доповнення до порядку денного не вносилися.
6. Дивіденди у попередньому та звітному періоді не нараховувалися
та не виплачувалися. Привілейованих акцій Емітент не випускав.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство “Завод з виробництва ядерного палива”
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 "Завод з виробництва ядерного палива"
2. Код за ЄДРПОУ
37705342
3. Місцезнаходження
26223, Кiровоградська обл., Маловис
кiвський район, селище мiського типу
Смолiне, вулиця Козакова, будинок 7А
4. Міжміський код, телефон та факс +38(044)2893000 +38(044)2893000
5. Електронна поштова адреса
office@plantnf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://plantnf.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Комарової Ольги Володимирiвни
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та
Статуту Товариства. Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Комарова О.В. перебувала на посадi
голови Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.
19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шишенiної Алiси Юрiївни
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства»
та Статуту Товариства. Шишенiна А.Ю. акцiями Товариства не володiє (розмiр
пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Шишенiна А.Ю. перебувала на посадi
члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.
19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Безотечество Людмили
Олександрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено.
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi
товариства» та Статуту Товариства. Безотечество Л.О. акцiями Товариства не
володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Безотечество Л.О. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.201719.04.2018.
19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Богомолова Олександра
Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено.
Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi
товариства» та Статуту Товариства. Богомолов О.С. акцiями Товариства не
володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Богомолов О.С. перебував
на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.201719.04.2018.
19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення
загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Сичов О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр
пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Сичов О.В. перебував на посадi члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано)
обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято
на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства.
Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить
0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у
персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою
необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Комарова О.В. обiймала посади:
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головного експерта групи внутрiшнього аудиту АТ «ТВЕЛ» (2001-н.ч.); голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї
обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство)
Доронiну Iрину Iванiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на
пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства.
Доронiна I.I. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%),
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою
необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Доронiна I.I. обiймала посади:
iнженера ДК «Ядерне паливо» (2017-н.ч.); начальника виробничо-контрольної
групи ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (01.04.2012-07.08.2017). Члена
Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Безотечество Людмилу Олександрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi
товариства» та Статуту Товариства. Безотечество Л.О. акцiями Товариства не
володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх
п’яти рокiв Безотечество Л.О. обiймала посади: начальника контрольноревiзiйного вiддiлу ДП «Луганськвугiлля» (02.2013-06.2014), головного
економiста ДП «Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт» ДП
«Об’єднана компанiя «Укрвугiлляреструктуризацiя» (06.2014-12.2014), члена
Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї
обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту
Товариства. Богомолов О.С. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета
акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi
виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Богомолов О.С.
обiймав посади: Провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, керiвника проекту, начальника вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та
Схiдної Європи АТ «ТВЕЛ» (2008-н.ч.), члена Ревiзiйної комiсiї Товариства
(20.04.2017-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi
товариства» та Статуту Товариства. Сичов О.В. акцiями Товариства не володiє
(розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв
Сичов О.В. обiймав посади: головного спецiалiста управлiння контрольноревiзiйної дiяльностi АТ «ТВЕЛ» (2010-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного
акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) члена Ревiзiйної комiсiї Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Ревiзiйної
комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про
акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом
останнiх п’яти рокiв Комарова О.В. обiймала посади: головного експерта групи
внутрiшнього аудиту АТ «ТВЕЛ» (2001-н.ч.); голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Голову Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 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
Солянiн Олександр Вiкторович
тимчасово виконуючий
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
24.04.2018
обов'язки директора
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПРИВАТне акцiонерне
емітента

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство «Попелюхське хлiбоприймальне
пiдприємство»

00953253
24733, Вiнницька обл., Пiщанський р-н, селище Попелюхи, площа Гагарiна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 0434925337 0434925342
факс
5. Електронна поштова адреса popelhpp@vprk.com
6. Адреса сторінки в мережі Ін- http:\\popeluhi.vioil.com
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична Вартість активів
Співвідношення
сукупність
емітента за
граничної сукупносвартості
даними останті вартості правоправочинів
ньої річної
чинів до вартості
(тис. грн)
фінансової
активів емітента за
звітності (тис.
даними останньої
грн)
річної фінансової
звітності (у
відсотках)
3
4
5
500000.0
125724.0
397.696542

1
2
1
19.04.2017
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19 квiтня 2018 року.
Характер правочинiв: попередньо надається згода на вчинення Товариством значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини,
пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою),
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i
бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами
акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi укладених зазначених
правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень включно.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв)
включно.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
125 724 тис.грн. (сто двадцять п’ять мiльйонiв сiмсот двадцять чотири тисячi).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
397,696542.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували “за” та “проти” прийняття рiшення:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 13 139 139 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 13 110 765 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення 13 110 765 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення –
0 штук.
2
19.04.2017
10000.0
125724.0
7.953931
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19 квiтня 2018 року.
Характер правочинiв: попередньо надається згода на укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних з придбанням або вiдчуженням
матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням
робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв,
становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i
бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами
акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. Встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених правочинiв не
бiльше 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень включно
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)
включно.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
125 724 тис.грн. (сто двадцять п’ять мiльйонiв сiмсот двадцять чотири
тисячi).
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках):
7,953931.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення:
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 13 139 139 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 13 110 765
штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 13 110 765 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення –
0 штук.
Голова Правління __________________________ Домерат Є.І.

Публiчне акцiонерне товариство
«Унiверсам №11 «Райдужний»
Публiчне акцiонерне товариство «Унiверсам №11 «Райдужний».
Код за ЄДРПОУ 0290440.9
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента).
1. Місцезнаходження
02218, Київ, Райдужна, б.15
2. Міжміський код, телефон та факс 044-542-24-68, 542-24-68
3. Адреса сторінки в мережі
http://emitent.tetra-studio.com.ua/un11
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
Текст повідомлення
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень Голови Наглядової радиПiскун Свiтлани
Севастянiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства кворум 100%), протокол за № 1.Паспортнi вiдомостi: Згода
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.Володiє ПIЦП
29.971% вiд Статутного капiталу Товариства.
Попрацювала на посадi: з 23.03.2015 р.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень Члена Наглядової ради Новак Ганни
Михайлiвни прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства кворум 100%), протокол за № 1.Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної
особи на розкриття паспортних даних не отримана.Володiє ПIЦП
0,006563% вiд Статутного капiталу Товариства.
Попрацювала на посадi: з 32.03.2015 р.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Кулаженко Оксана
Володимирiвна прийнято 20.04.2018 року на чергових загальних зборах
товариства кворум 100%), протокол за № 1.Паспортнi вiдомостi: Згода
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.Володiє ПIЦП
_4.678% вiд Статутного капiталу Товариства.
Попрацювала на посадi: з 23.03.2015 р.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання Члена Наглядової ради Маєвську Вiру Петрiвну прийнято
20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства (кворум100%),
протокол за № 1.Рiшення про обрання Голови Наглядової ради Маєвську
Вiру Петрiвну прийнято 20.04.2018 на засiданнi Наглядової ради Товариства, протокол № 4.Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримана.Володiє ПIЦП _0,002625 % вiд Статутного капiталу Товариства.Попередня посада:ТОВ «Азлiт» менеджер.
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: менеджера.Строк на який
призначено: на три роки.
Посадова особа Товариства непогашеної судимостi не має. Рiшення
про обрання Члена Наглядової ради Новак Ганна Михайлiвна прийнято
20.04.2018 року на чергових загальних зборах товариства (кворум 100%),
протокол за № 1.Паспортнi вiдомостi: Згода фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не отримана.Володiє ПIЦП _0,006563 % вiд Статутного
капiталу Товариства.Попередня посада: Член Наглядової ради.Обiймала
протягом своєї дiяльностi посади: Головний бухгалтер.Строк на який призначено: на три роки.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

товариство "IваноФранкiвськ
головпостач"

04542749
76594, мiсто Iвано-Франкiвськ,
вулиця Автоливмашiвська, 2А
4. Міжміський код, телефон та факс (0342)78 74 62, (0342) 78 74 62
5. Електронна поштова адреса
ifgp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://04542749.pat.ua/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Мірецька Н.В. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала
1 рiк. Акцiями не володiє
Підгайна Н.Й. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
1 рiк. Акцiями не володiє
Саковська С.Л. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
1 рiк. Акцiями не володiє
Турчин В.В. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк.
Акцiями не володiє
Мірецький І.Б. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
1 рiк. Акцiями володiє
Данилюк Г.М. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 3 роки.
Акцiями володiє.
Пазущан О.М. Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
3 роки. Акцiями не володiє

Підгірний М.Ф.Припинено повноваження. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
3 роки. Акцiями не володiє.
Голова Наглядової ради Мірецький Ілля Борисович. Змiст iнформацiї:
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд
19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Обрано на посаду термiном на 3 роки. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:
Генеральний директор ПАТ «ВГП». Володiє акцiями у статуному капiталi в
розмiрi 94,645608%.
Член Наглядової ради Турчин Володимир Валерійович. Змiст
iнформацiї: Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол
№1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє.
Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник департаменту збуту «ПАТ»IваноФранкiвськголовпостач» Є представником акцiонера Мiрецького Iллi Борисовича.
Член Наглядової ради Мірецька Наталія Володимирівна. Змiст
iнформацiї: Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол
№1 вiд 19.04.2018р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обрано на посаду термiном на 3 роки. Акцiями не володiє.
Мiсце працi за останнi 5 рокiв: «ПАТ»ВГП» Є представником акцiонера
Мiрецького Iллi Борисовича.
Голова ревізійної комісії Данилюк Галина Михайлівна. Змiст iнформацiї:
Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 42 акцiями. Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач»-головний бухгалтер
Член ревізійної комісії Пазущан Ольга Михайлівна. Змiст iнформацiї:
Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади за останнi 5 рокiв
ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» - бухгалтер
Член ревізійної комісії Підгірний Михайло Федорович. Змiст iнформацiї:
Обрано на посаду строком на 5 р. Рiшення прийнято загальними зборами
акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2018р.); Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв ПАТ «Iвано-Франкiвськ
головпостач» - головний енергетик
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
Жигалюк Богдан Михайлович
Виконуючий обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
генерального директора
20.04.2018
М.П.
(дата)

Публiчне акцiонерне товариство
“Iвано-Франкiвськголовпостач”
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
"Iвано-Франкiвськголовпостач"
2. Код за ЄДРПОУ
04542749
3. Місцезнаходження
76594, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця
Автоливмашiвська, 2А
4. Міжміський код, телефон та
(0342)78 74 62, (0342) 78 74 62
факс
5. Електронна поштова адреса
ifgp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://04542749.pat.ua/
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2018 загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IваноФранкiвськголовпостач» (протокол №1 вiд 19.04.2018) прийнято рiшення
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про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися товариством у строк по 30.04.2019 (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру:договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг,
кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому
числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових
договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до
200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно. Вартiсть активiв
емiтента за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 40277,0 тис.грн,
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 496,56%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1447382 штук, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 1447332 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 1447332штук, «проти»
прийняття рiшення – немає.
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
Жигалюк Богдан Михайлович
Виконуючий обов'язки
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
М.П.
генерального директора
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ»
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ 05808563
3. Місцезнаходження 69002 Запоріжжя Перша ливарна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс 061 2138141 061 2138622
5. Електронна поштова адреса avtozaz@vega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.avtozaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними
зборами акціонерів 20.04.2018 р. Припинення повноважень посадової
особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» від 20.04.18 у зв'язку з закінченням строку
повноважень та припиненням діяльності Ревізійной комісії Товариства.
Посадова особа Шарвадзе Наталія Зауріївна (паспорт: посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: три роки (з 22.04.2015р. по 20.04.2018р.).
Нікого не обрано на посаду замість звільненої особи у зв'язку з прийняттям рішення про припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства.
Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними
зборами акціонерів 20.04.2018 р. Припинення повноважень посадової
особи виконано на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» від 20.04.18 у зв'язку з закінченням строку
повноважень та припиненням діяльності Ревізійної комісії Товариства.
Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (паспорт: посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду
Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки (з
22.04.2015р. по 20.04.2018р.). Нікого не обрано на посаду замість звільненої особи у зв'язку з прийняттям рішення про припинення діяльності
Ревізійної комісії Товариства.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.Генеральний директор
Черненко М.О.
23.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне то-

вариство «Бердичiвське спецпiдприємство
по матерiально-технiчному забезпеченню
«Агроспецпостач» сiльськогосподарського
виробництва»; ідентифікаційний код юридичної особи 00913373;

місцезнаходження 13306, Житомирська обл., м. Бердичiв вул. Привокзальна, буд. 3; міжміський код і телефон емітента 04143 22258.
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 р.
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію www.agrospetspostach.pe.hu.
4.Найменування аудиторської, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», ідентифікаційний код юридичної особи 33253896.
5.Інформація про загальні збори:
Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведені 24.03.2017 р.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів
акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

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 «ПРОМАВТОІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 05808563
3. Місцезнаходження 69002 Запоріжжя Перша ливарна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс 061 2138141 061 2138622
5. Електронна поштова адреса avtozaz@vega.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.avtozaz.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. Прийняття
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
20.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення договорів 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), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 тис. грн. на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн; Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 111270 тис.
грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
179,74297%; Загальна кількість голосуючих акцій: 34891840; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 33068255; Кількість
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 33068255; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
2).Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
20.04.2018; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру
правочинів: укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати
прийняття даного рішення договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100000000,00 (сто мільйонів)
гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 111270 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,87148%; Загальна кількість голосуючих акцій: 34891840; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 33068255; Кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» прийняття рішення: 33068255; 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
Черненко М.О.
23.04.2018

Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження аудиторського висновку про фінансову звітність Товариства за 2016 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами
роботи в 2016 році.
8. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення
строку повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів
Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов
договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується
на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного
зборів, відсутні.
З питань № 1-8, 10-12 порядку денного, що розглядалися на загальних
зборах, були прийняті рішення, з питання №9 порядку денного рішення не
прийнято.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова правлiння ____________ Романчук Вiктор Павлович
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" ,
31306909, вул. Кіквідзе, 13, м. Київ,
Печерський, 01103, 044 490-53-31
2. Дата розкриття повного
19.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
31306909.smida.gov.ua
Інтернет, на якій розміщено
stockmarket.gov.ua
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС
УКРАЇНА»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному
друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»;
20013200; Одеська обл., 65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, офiс 9; (048)786-91-21
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: http://www.konecranes.com.ua/

Приватне акцiонерне товариство
«Укрсвiтло»

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
товариство «Укрсвiтло», 05431650, Подiльський р-н 04136 м.Київ Маршала Гречка, 8-Д, (044) 449-02-88
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: https://smida.gov.ua/site/05431650/
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
«Будівельний світ»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Будівельний світ», 24090387, вул.Звіринецька, будинок 72, м. Київ, Печерський, 01014, (067) 406-88-23
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: 24090387.infosite.com.ua
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Приватне
акціонерне товариство «Будівельномонтажне управління №10»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Будівельно-монтажне управління №10», 03083417, вул. Згурівська, 3,
м. Яготин, Яготинський, Київська, 07700, (050)4407100

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: http://03083417.infosite.com.ua

Приватне
акціонерне товариство
«Будпластик»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Будпластик», 03577378, Сільгосптехніки, б.5, м. Яготин, Яготинський,
Київська, 07700, (04575) 5-14-81
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: http://03577378.infosite.com.ua

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

Приватне акціонерне товариство
«Фірма «Київздравреконструкція»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство
«Фірма «Київздравреконструкція», 02127868, вул. Короленківська, б. 4,
м. Київ, Голосіївський, 01033, (044) 463-58-26
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: 02127868.infosite.com.ua

Приватне акцiонерне товариство СП
«Партнер»

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
товариство СП «Партнер», 13684158, 03148 м.Київ вул. Жмеринська, 1-А,
(044) 407-13-77
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://partner.ix.ua/
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ”
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД
ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ”,
00383708, Привозна, 1, Одеса,
Малиновський, Одеська область, 65098,
Україна, 8(048)715-16-16
2. Дата розкриття повного тексту 24.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://chpm.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4.
Найменування,
код
за Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми ністю Аудиторська фірма "НАШ АУДИТ",
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо- 21032613
би - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
5. Інформація про загальні Вид загальних зборів - чергові. Дата
збори (розділ заповнюєть- проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів:
ся у випадку, якщо емітент 97,08% до загальної кількості голосів.
- акціонерне товариство).* Перелiк питань, що розглядалися на
Зазначається інформація загальних зборах:
про проведення або
1. Обрання членів лічильної комісії річних
непроведення загальних
Загальних зборів , прийняття рішення про
чергових та позачергових припинення повноважень членів лічильної
зборів та у разі їх
комісії річних Загальних зборів.
непроведення вказуються Вирішили:Вибрати лічильну комісію у складі
причини, також зазначаєть- 3 членів: Лічікакі Л.І.- голова комісії;
ся перелік питань, що
Артамонова О.А. - секретар комісії; Копосорозглядалися на загальних ва А.В.- член комісії.
зборах, особи, що
2. Обрання голови та секретаря загальних
подавали пропозиції до
сборів.
переліку питань порядку
Вирішили:Обрати:голова загальних зборів
денного, у разі проведення Тимофієнко В.В., секретарем загальних
позачергових зборів
зборів Шендеровського В.Ю.
зазначається особа, що
Рішення прийняте.
ініціювала проведення
3. Затвердження порядку голосування та
загальних зборів,
регламенту проведення загальних зборів.
результати розгляду
Вирішили: -затвердити порядок голосування,
питань порядку денного. У -регламент роботи загальних зборів.
разі якщо загальні збори
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
не відбулися, вказуються Вирішили:
причини
Звіт наглядової ради за 2016 рік прийняти до
відома.
5. Звіт Генерального директора за 2016 рік.
Вирішили : Звіт генерального директора за
2016 рік прийняти до відома.
6. Звіт дочірнього підприємства «Надія» за
2016 рік .
Вирішили: Звіт дочірнього підприємства
«Надія» за 2016 рік прийняти до відома.
7. Звіт ревізійної комісії за 2016р.
Вирішили: Звіт ревізійної комісії за 2016 рік
прийняти до відома.
8. Затвердження річного звіту Товариства за
2016 рік.
Вирішили: Річний баланс, звіт про фінансові
результати та фінансово-майновий стан
акціонерного товариства, ДП «Надія» за
2016 рік і висновок ревізійної комісії за 2016
рік – затвердити.
9. Визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2017 рік.
Вирішили: Основні напрямки діяльності
товариства на 2017 рік – схвалити.
10. Про розподіл прибутку Товариства .
Вирішили:
За результатами фінансово – господарської
діяльності підприємства за 2016рік.
товариство отримало прибуток у сумі 928
тис.грн. Непокриті збитки від господарської
діяльності минулих років становлять 3867
тис.грн., з наростаючим підсумком .

Прийняли рішення:
- прибуток, отриманий за підсумками звітного
періоду, направити на покриття збитків
минулих років.
11. Припинення повноважень членів
Наглядової ради.
Вирішили: Припинити повноваження членів
Наглядової Ради, обраної загальними
зборами акціонерів 20.04.2016 р.
12. Обрання членів Наглядової ради
Товариства.
Вирішили: За підсумками кумулятивного
голосування до складу Наглядової ради
Товариства
обрати: Литвак Н.Б., Литвин Д.О., Сімховіч
Н.Х., Тимофієнко В.В., Шендеровський В.Ю.
13. Затвердження умов цивільно-правових
договорів, які будуть укладатися з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди.
Вирішили:
- затвердити умови Примірного договору для
укладання з членами Наглядової ради;
- визнати доцільним запропонувати членам
Наглядової ради укласти договір на
громадських засадах ( без виплати винагороди).
14. Обрання уповноваженої особи Товариства для підписання договорів з обраними
членами Наглядової ради Товариства.
Вирішили: Обрати уповноваженою особою
ПРАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» для підписання договорів з обраними
членами Наглядової ради Літвіна О.І.
15. Зміни типу Товариства .
Вирішили:
- Змінити тип акціонерного товариства
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» з
публічного на приватний;
- наглядовій раді організувати роботу щодо
заміни глобального сертифікату, відомостей
та документації про Товариство у зв`язку зі
зміною його типу.
16. Прийняття нової редакції Статуту
Товариства .
Вирішили:
- Прийняти статут Товариства у новій
редакції;
- Шендеровському Ю.Ю., генеральному
директору, здійснити всі необхідні юридичні
та фактичні дії для державної реєстрації
нової редакції статуту Товариства та
пов`язаних з ним інших змін у відомостях про
Товариство, які містяться у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб -підприємців та громадських
організацій.
17. Прийняття нової редакції Положення про
Наглядову раду.
Вирішили: Прийняти Положення про
Наглядову раду у новій редакції.
18. Прийняття нової редакції Положення про
Ревізійну комісію.
Вирішили: Прийняти Положення про
Ревізійну комісію у новій редакції.
19. Надання попередньої згоди на здійснення значних правочинів .
Вирішили: По данному питанню порядку
денного зборів згідно підсумків голосування
рішення не прийнято.
Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не
приймалось, про це зазначається
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
За результатами
звітного
періоду
за
за
простими привілеакціями йованими
акціями

За результатами
періоду, що передував
звітному
за простими за привілеакціями
йованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн
Нараховані дивіденди
на одну акцію, грн
Сума виплачених/
перерахованих
дивідендів, грн
Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему
із зазначенням сум
(грн) перерахованих
дивідендів на
відповідну дату

Опис

Дивіденди не нараховувалися
ІІ. Основні показники
фінансово-господарської діяльності
емітента
Найменування показника

Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків,
загальна
викуплені протягом звітного періоду номінальна
вартість
у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду

Дата (дати) перерахування/ відправлення
дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/
відправлених
дивідендів на
відповідну дату

Генеральний директор

Період
звітний попередній
14491 14205
7356 10049
12
2450
3064
958
468
3713
525
11687 10850
1475
1475
-1660 -2661
25
43
2779
3312
29,55 33,04
29,55

33,04

28088
0

28088
0

0

0

0

0

М.Д.Грабовський

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА “РОСIЯ”
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"РОСIЯ"
2. Код за ЄДРПОУ
37339327
3. Місцезнаходження
85380, село Михайлiвка Покровського району Донецької областi,
вулиця Степова, будинок 49
4. Міжміський код, телефон та факс +38(06237) 2-37-34
5. Електронна поштова адреса
rossia_cpp_37339327@emitent.net.
ua
6. Адреса сторінки в мережі
rosiay.patprom.com
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ», що оформлено
протоколом вiд 19.04.2018 року, призначено на посаду Генерального
директора (Голови Колегiального виконавчого органу - Дирекції Товариства) Мякшина Iгоря Миколайовича, шляхом переводу з посади виконуючого обов'язки Генерального директора, у зв'язку з прийнятим
рiшенням рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ
«РОСIЯ» (Протокол № 9 вiд 16.04.2018р.) про створення Колегiального
виконавчого органу - Дирекцiї Товариства та реєстрацiєю 18.04.2018р.
нової редакцiї Статуту Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; акцiями Товариства не володiє; непогшеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом
останнiх п'яти рокiв, посадова особа, обiймала посаду виконуючого
обов'язки Генерального директора ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ». Строк на
який призначено - 5 рокiв.
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Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ», що оформлено
протоколом вiд 19.04.2018 року, призначено на посаду Директора
технiчного (Члена Колегiального виконавчого органу - Дирекцiї Товариства) Павлова Олександра Миколайовича, шляхом переводу з посади директора технiчного, у зв'язку з прийнятим рiшенням рiчними
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ» (Протокол № 9
вiд 16.04.2018р.) про створення Колегiального виконавчого органу Дирекцiї Товариства та реєстрацiєю 18.04.2018р. нової редакцiї Статуту Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв, посадова особа, обiймала посади - заступник директора
технiчного, директор технiчний ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ». Строк на який
призначено - бестроково.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ», що оформлено
протоколом вiд 19.04.2018 року, призначено на посаду Директора з
правових питань (Члена Колегiального виконавчого органу - Дирекцiї
Товариства) Доканову Наталiю Iгорiвну, шляхом переводу з посади
провiдного юрисконсульта, у зв'язку з прийнятим рiшенням рiчними
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ» (Протокол № 9
вiд 16.04.2018р.) про створення Колегiального виконавчого органу Дирекцiї Товариства та реєстрацiєю 18.04.2018р. нової редакцiї Статуту Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала; акцiями Товариства не володiє; непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти
рокiв, посадова особа, обiймала посаду провiдного юрисконсульта
ПрАТ «ЦЗФ «РОСIЯ». Строк на який призначено - бестроково.
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
Мякшин Iгор Миколайович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Річна інформація емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», 22465515, 65003 Одеська область, м. Одеса, вул. Наливна, 15, (0482) 33-96-97, (0482) 34-1-46.
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://www.eximneft.com.ua/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС»», 34597924
5. Інформація про загальні збори:
5.1. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 12.04.2017р.з наступним порядком денним: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв
акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних
зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння овариства. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення порядку
розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2016 роцi. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень
дiючого складу Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв
або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв)
з членами Наглядової ради. 12. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 13. Вiдмiна
дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують
дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 14. Прийняття
рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних
правочинiв.
Порядок денний попередньо було затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерного
Товариства не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Депозитарної установи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ “УКРНАФТОГАЗ”. 2. Затверджено регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Роботу Правлiння в 2016 роцi визнано
задовiльною. Затверджено звiт Правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 4. Роботу
Наглядової ради в 2016 роцi визнано задовiльною. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2016
роцi визнано задовiльною. Затверджено звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї

Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства в 2016 роцi. 6. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчнi
звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк. 7. Прийнято рiшення “прийняти
до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має збитки
вiд фiнансово- господарської дiяльностi в сумi 9 250 тис. грн. Розподiл
прибутку Товариства за 2016 рiк не затверджено, у зв’язку з його
вiдсутнiстю. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками
дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проведено. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2016 роцi не нараховано та не сплачено.
8. Затверджено основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Припинено повноваження дiючих Голови та Членiв Наглядової ради
Товариства з 12.04.2017 р. 10. Обрано членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ” та обраними членами Наглядової ради ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”. Затверджено, що виконання
обов’язкiв членами Наглядової ради ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”
здiйснюється за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Уповноважено Тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж
ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ” та обраними членами Наглядової ради
ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”. 12. Затверджено внесення змiн до Статуту шляхом викладення Статуту ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ” у новiй
редакцiї. Делеговано Головi Правлiння право пiдпису Статуту у новiй
редакцiї. Доручено Головi Правлiння забезпечити державну реєстрацiю
Статуту в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв 12.04.2017 р. 13. Затверджено внесення змiн до Положень
ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”, що регламентують дiяльнiсть Товариства
та його органiв управлiння та контролю, а саме: “Положення про Загальнi
збори акцiонерiв ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”; “Положення про Наглядову раду ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ”; Положення про Правлiння
ПАТ “ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ” шляхом викладення у новiй редакцiї.
Встановлено, що датою набуття чинностi нової редакцiї Положень, що
регламентують дiяльнiсть Товариства та його органiв управлiння та
контролю, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в
редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
12.04.2017 р. Делеговано Головi Правлiння право пiдпису Положень, що
регламентують дiяльнiсть Товариства та його органiв управлiння та
контролю, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
12.04.2017 р. 14. Припинено повноваження дiючих членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства з 12.04.2017 р. 15. Прийнято рiшення про вчинення
Товариством значних правочинiв з 12.04.2017 року строком на 1 рiк.
5.2. Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 19.10.2017р. з наступним порядком денним: 1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про надання згоди на
вчинення значних правочинiв та попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв.
Ініціатор зборів – Наглядова рада. Порядок денний попередньо було
затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерного Товариства не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Депозитарної установи
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
“УКРНАФТОГАЗ”. 2. Затверджено регламент проведення загальних зборiв
акцiонерiв. 3. Прийнято рiшення про вчинення Товариством значних
правочинiв з 19.10.2017 року строком на 1 рiк.
6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО- СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО- СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ»
2. Код за ЄДРПОУ 05748890
3. Місцезнаходження 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул.Бугаївська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 7965153
5. Електронна поштова адреса 05748890@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.ozrsv.pjsc.od.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Згідно даних зведеного облікового реєстру, отриманого ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДIАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТIВ» 20.04.2018 р.,
стало відомо про змiни на рахунку власника акцій- «фізичної особи» , якої
належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій :
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій - 14.29 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 28.17 %. - розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій 16.91 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 33.35 %
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління 		
В.Г. Заремба
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 23.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»
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 «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
2. Код за ЄДРПОУ: 25112243
3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66
5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.konti.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством «Державний
експортно-імпортний банк України», направлені на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати
суму 8800000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 361,34%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй,
що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було
прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством «Державний
експортно-імпортний банк України», направлені на отримання Товариством кредитів, сукупна вартість яких не повинна перевищувати суму
8800000 тис.грн. за кожним окремим правочином. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.
грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 361,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«за» прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй,
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином,
рiшення було прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини з Публічним акціонерним товариством «Державний
експортно-імпортний банк України», направлені на надання Товариством забезпечення у вигляді застави нерухомого та рухомого майна,
майнових прав, - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1400000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності - 57,49%. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй,
що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було
прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
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20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів оренди (найма)
приміщення - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1000000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності - 41,06%. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення
- 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що
утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, купівлі-продажу (будь-якого
майна, в тому числі нерухомого), виготовлення та поставки продукції,
лізингу, передання майна до статутного капіталу інших товариств (підприємств), комісії, надання та отримання послуг,- сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 2000000 тис.грн. за
кожним видом правочинів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 82,12%. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення
- 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що
утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини, направлені на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків - сукупна вартість таких угод не повинна перевищувати суму 1000000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності - 41,06%. Загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4864455,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення
- 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували
«проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що
утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.
20.04.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 52 вiд
20.04.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період
з 21.04.2018 р. по 20.04.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини, направлені на укладення договорів про надання фінансової допомоги, позики, застави, поруки - сукупна вартість таких
угод не повинна перевищувати суму 1000000 тис.грн. Вартість активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2435400 тис грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності - 41,06%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть
голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одноголосно.
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
Усенін А.Б. 23.04.2018

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ"

00176472
85000, Донецька обл., м. Добропiлля,
вул. Київська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс +380627727496 +380627727494
5. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- https://dtek.com/investors_and_
нет, яка додатково використовуєть- partners/asset/dobropolskaya/
ся емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi
збори) ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) (Протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з
дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: продаж вугiлля з граничною сукупною
вартiстю не бiльше 534 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 534 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 639 542 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 83,4973%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 81 704 666 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства:
73 757 488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 49 915 972 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 23 841 516 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi
збори) ПАТ “ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ” (далi - Товариство) (Протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: надання послуг зi збагачення вугiлля на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 610 000 000 гривень
без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 610 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 639 542 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 95,3808%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 81 704 666 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства:
73 757 488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття

Приватне
акцiонерне товариство
«АВТОП»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
"АВТОП", 25196783, Київська обл.,
місцезнаходження, міжміський 04210, м. Київ, Оболонська набережна,
код та телефон емітента
буд. 3 корп. 2 лiтера А (044) 581-11-39,
2. Дата розкриття повного
22.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://avtop.com.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

рiшення 49 915 972 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 23 841 516 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi
збори) ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) (Протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з
дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної фiнансової
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за
всiма такими правочинами одночасно не бiльше 120 000 000 доларiв США
або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину
(еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття даного рiшення,
вiдповiдно до курсу НБУ складає 3 138 000 000 грн.);
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 120 000 000
доларiв США (еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ
станом на дату прийняття даного рiшення складає 3 138 000 000 грн.);
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 639 542 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 490,6636%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 81 704 666 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 73
757 488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 49 915 972 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 23 841 516 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi
збори) ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" (далi - Товариство) (Протокол
№1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з
дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму
неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не
бiльше 200 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 5 230 000 000 грн.);
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 200 000 000
доларiв США (еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ
станом на дату прийняття даного рiшення складає 5 230 000 000 грн.);
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 639 542 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 817,7727%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 81 704 666 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 73
757 488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 49 915 972 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 23 841 516 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Судак Надiя Григорiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
20.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИкод за ЄДРПОУ, місцезнахоСТВО "ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ",
дження, міжміський код та
14298457, 03134, м.Київ, Якутська, 14
телефон емітента
(044)205-59-66
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
www.dmi.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Генеральний директор

Фiлiмончук Iнна Костянтинiвна
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство
«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Сумський завод насосного та
енергетичного машинобудування
«Насосенергомаш»
2. Код за ЄДРПОУ
05785448
3. Місцезнаходження
40011, м. Суми,
пл. Привокзальна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0542)70-00-49 (0542)70-00-42
5. Електронна поштова адреса
ootiz@nempump.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://nempump.com/
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
II. Текст повідомлення
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
(Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя «Кремiнь»
(м. Київ) - укладення Адендуму №14 до Договору добровiльного страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: виробничi
запаси станом на 31.12.17. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
186 675 261,01 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi становить1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 12,08%.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Адендуму №15 до Договору добровiльного
страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину:
запаси в незавершеному виробництвi станом на 31.12.17. Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства, становить: 248 261 417,84 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 16,06%. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Адендуму №17 до Договору добровiльного
страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину:
виробничi запаси станом на 31.01.18. Ринкова вартiсть майна або послуг,
що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 155 797 193,20 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
складає 10,08%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства
не визначенi.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Повне найменування емітента
Приватне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
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акцiонерне товариство «Едельвiка»
20134458
43023, Луцьк, Карбишева 2
0332 786040 0332 786037
info@edelvika.com
edelvika.com

23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Адендуму №18 до Договору добровiльного
страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину:
запаси в незавершеному виробництвi станом на 31.01.18. Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства, становить: 276 784 983,45 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає17,91%. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»
(Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про надання
згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя «Кремiнь»
(м. Київ) - укладення Адендуму №20 до Договору добровiльного страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину: виробничi
запаси станом на 28.02.18. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, стано
вить:158 200 500,91 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає
10,24%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не
передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не
визначенi.
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Адендуму №21 до Договору добровiльного
страхування майна №1001270-17-01-17 вiд 30.06.17. Предмет Правочину:
запаси в незавершеному виробництвi станом на 28.02.18. Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства, становить: 272 977 833,26 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 17,66%. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
23.04.2018р. Наглядовою радою АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Протокол засiдання №29 вiд 23.04.18) було прийняте рiшення про
надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ Страхова компанiя
«Кремiнь» (м. Київ) - укладення Договору добровiльного страхування майна №1001049-17-01-18. Предмет Правочину: основнi засоби. Ринкова
вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена
вiдповiдно до законодавства, становить: 385 678 209,30 грн. Вартiсть
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 545 401 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 24,96%. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Ковтун Олександр Миколайович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення
про виплату дивідендів

Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2018 року було прийнято рiшення про
виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,25 грн. на одну акцiю, по
40006,25 грн. для кожного акцiонера. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті
120018,75грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв 01.10.2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi безпосередньо акціонерам . Строк виплати – з 01жовтня до 15 жовтня 2018 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова правління
Переходько Ю.А.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство «Якимiвський райпостач»
Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента: Приватне акціонерне товариство "Якимiвський райпостач",
00903989, 72501 Запорiзька обл. Якимiвський р-н, смт. Якимiвка
Б. Хмельницького, 2а, (06131) 9-11-28
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: http://00903989.smida.gov.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової
звітності:
ТОВ "АУДИТ - ВІД та К", 23283905
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо
емітент - акціонерне товариство).
Загальнi збори скликанi Виконавчим органом товариства за погодженням
iз Наглядовою радою. Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку
денного не було.
Перше питання порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшення з питань порядку
проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання головуючого та
секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.". Постановили: 1.Обрати
Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Якимiвський райпостач" у складi: 1.Науменко Н.М. 2.Чеченова Л.Ж. 2.Обрати на Загальних
зборах акцiонерiв: - голова - Денисенко Iвана Олександровича; - секретар - Чеченова Людмила Жоржiвна. 3.Порядок денний загальних зборiв
затвердити. Друге питання порядку денного: "Розгляд та затвердження
Звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ "Якимiвський райпостач" за 2016 рiк та головнi напрямки
дiяльностi на 2017 рiк." Постановили: 1. Рiчний звiт господарської
дiяльностi ПАТ "Якимiвський райпостач" за 2016 рiк затвердити.
2. Плановi показники дiяльностi на 2017 рiк затвердити: - реалiзацiя
товарiв, послуг - 1008,0 тис.грн.; - товарообiг - 450,0 тис.грн.; - валовий
дохiд - 390,0 тис.грн.; - витрати - 390,0 тис.грн.; - прибуток (збиток ) 0,0 тис.грн. Третє питання порядку денного: "Розгляд та затвердження
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.". Постановили: 1. Рiчний
звiт дiяльностi Наглядової ради ПАТ "Якимiвський райпостач" у 2016 роцi
затвердити. 2. Роботу Наглядової ради ПАТ "Якимiвський райпостач" у
2016 роцi признати задовiльною. Четверте питання порядку денного:
"Розгляд та затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2016 рiк". Постановили: 1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Якимiвський райпостач" затвердити. 2. Роботу Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Якимiвський райпостач" у 2016 роцi признати задовiльною. П`яте
питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу
Товариства за 2016 рiк". Постановили: 1. Затвердити баланс станом на
31.12.2016 року з валютою 853 тис.грн. (форма №1). 2. Затвердити звiт
про фiнансовi результати за 2016 рiк (Форма №2). 3. Затвердити звiт про
рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3). 4. Затвердити звiт про
власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4). 5. Затвердити примiтки до
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 року. 6. Признати роботу
виконавчого органу ПАТ "Якимiвський райпостач" в 2016 роцi
задовiльною. Шосте питання порядку денного: "Визначення порядку
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за результатами дiяльностi
Товариства у 2016 роцi та нормативiв на 2017 рiк.".

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЕНРАН»

1. 1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
мі місцезнаходження, міжміський
код та телефон
емітента
2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНРАН», 01198760,
вул. О.Довженка, буд.14/1, м. Київ,
Шевченківський р-н, 03057,
(044)450-12-16
23.04.2018р.

WWW.ENRAN.UA

Постановили: 1. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати. 2. Прибуток 2016
року у сумi 686 грн. вiднести на рахунок нерозподiленого прибутку
минулих рокiв. Сьоме питання порядку денного: “Про попереднє схвалення значних правочинiв,що вчинятимуться ПАТ “Якимiвський райпостач”
та надання повноважень Директору на укладання значних правочинiв.”.
Постановили: 1.Надати повноваження Директору на укладання
правочинiв до 85 тис.грн. Восьме питання порядку денного: “Прийняття
рiшення про змiну типу акцiонерного товариства та найменування з
Публiчного акцiонерного товариства “Якимiвський райпостач” на
Приватне акцiонерне товариство “Якимiвський райпостач” з 01 травня
2017 року. Додання видiв дiяльностi: 49.41 та 52.29.”. Постановили:
1.1.Змiнити тип акцiонерного товариства та найменування з Публiчного
акцiонерного товариства “Якимiвський райпостач” на Приватне
акцiонерне товариство “Якимiвський райпостач” з 01 травня 2017 року.
1.2. Повне найменування українською - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “ЯКИМIВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ”; Повне найменування
англiйською - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “YAKIMIVSKIY
RAIYPOSTACH”; Повне найменування росiйською - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АКИМОВСКИЙ РАЙСНАБ”.Скорочене найменування українською - ПрАТ “ЯКИМIВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ”; Скорочене
найменування англiйською - PrJSC “YAKIMIVSKIY RAIYPOSTACH”;
Скорочене найменування росiйською - ЧАО “АКИМОВСКИЙ РАЙСНАБ”.
1.3. Додати слiдуючи види дiяльностi: 49.41 та 52.29. Дев’яте питання
порядку денного: “Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом
викладання Статуту в новiй редакцiї.”. Постановили: 1.Затвердити Статут
Приватного акцiонерного товариства “Якимiвський райпостач” у новiй
редакцiї. Десяте питання порядку денного: “Про внесення змiн до
внутрiшнiх положень шляхом викладання в новiй редакцiї.”. Постановили: 1.Затвердити Положення про Загальнi збори товариства в новiй
редакцiї. 2.Затвердити Положення про Наглядову раду товариства в
новiй редакцiї. 3.Затвердити Положення про Виконавчий орган товариства в новiй редакцiї. 4.Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю
товариства в новiй редакцiї. Одинадцяте питання порядку денного:
“Вiдкликання та обрання Наглядової ради товариства.” Постановили:
1. Звiльнити з 1 травня 2017 року членiв Наглядової ради ПАТ
“Якимiвський райпостач”, обраних загальними зборами 9.04.2014 :
Денисенко I.О.,Крутило Н.I.,Петрук С.Л.,Хоменко Р.О.,Грибачов С.I.
2. Обрати з 1 травня 2017 року членами Наглядової ради ПрАТ
“Якимiвський райпостач” : 1.Денисенко Iван Олександрович. 2.Крутило
Надiя Iванiвна. 3.Хоменко Раїса Олександрiвна. Рiшення прийняте.
Дванадцяте питання порядку денного “Вiдкликання та обрання Виконавчого органу товариства.”. Постановили: 1.Звiльнити з 1 травня 2017 року
Денисенко Олександра Iвановича з посади директора ПАТ “Якимiвський
райпостач”, обраного загальними зборами 9.04.2015 : 2.Обрати з
1 травня 2017 року Денисенко Олександра Iвановича директором
ПрАТ “Якимiвський райпостач” Рiшення прийняте. Тринадцяте питання
порядку денного: Вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї товариства.”.
Постановили: 1. Звiльнити з 1 травня 2017 року членiв Ревiзiйної комiсiї
ПАТ “Якимiвський райпостач”, обраних загальними зборами 9.04.2014:
Новиков С.А., Денисенко Л.I., Пальцев В.С. 2.Обрати з 1 травня 2017
року членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Якимiвський райпостач”: 1.Новиков
Сергiй Анатолiйович. 2.Денисенко Людмила Iванiвна. 3.Петрук Сергiй
Леонiдович.
Позачерговi збори акцiонерiв у 2017 роцi не скликались.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО " ФIРМА
місцезнаходження, міжміський
ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ",
код та телефон емітента
00309074 87515, м.Марiуполь,
вул Георгiївська,2 0629543539,
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
mpfeya@hotmail.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне
акціонерне товариство
«Київська фабрика технічних
паперів»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«Київська фабрика технічних паперів»,
місцезнаходження, міжмісь- 00278787, вул. Алма-Атинська, 2/1, м.
кий код та телефон емітента Київ, Дніпровський, 02090, (044)-2964516
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.kftp.patprom.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
Товариство з обмеженою відповідальніс4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми, тю «М.Р.Аудит», 37569947
якою проведений аудит
фінансової звітності

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публічне акціонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «УНІВЕРСАМ
місцезнаходження, міжміський
№ 22», 04544263,
код та телефон емітента
просп. Маяковського 17, м. Київ,
Деснянський, 02225, (044) 371-02-30
2. Дата розкриття повного
20.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://un22.pat.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
Товариство з обмеженою відповідальЄДРПОУ аудиторської фірми, ністю «М.Р.Аудит», 34569947
якою проведений аудит
фінансової звітності

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року.
Кворум зборів: 74,48% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
акціонерів.
3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансовогосподарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Директора Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
6.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати
перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)
Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про
виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.Прийняття рішення про припинення повноважень Директора
Товариства.
13.Обрання Директора Товариства.
14.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Ревізійної комісії Товариства.
15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
Затвердити: звіт про результати фінансово - господарської діяльності
ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» за 2016 рік та основні
напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, запропоновані
директором Товариства. Звіт Наглядової ради ПАТ за 2016 рік прийняти
до відома, роботу Наглядової ради Товариства визнати доброю; звіт
Ревізійної комісії ПАТ про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, роботу Ревізійної комісії визнати доброю. Затвердити
баланс та річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити прибуток у
розмірі 82 993,04 грн. отриманий Товариством за 2016 рік та направити
його повністю у резервний фонд. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати
та не сплачувати. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрати Наглядову раду у складі: Михайловськак
Наталія Анатоліївна, Поліщук Микола Петрович, Тубанов Дмитро
Олександрович, Остра Олена Юріївна, Дробушевська Юлія Андріївна.
Припинити повноваження Директора Товариства Тіщенка Павла
Сергійовича.Обрати Тіщенка Павла Сергійовича на посаду Директора
Товариства.Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства. До складу Ревізійної комісії ПАТ «Київська фабрика
технічних паперів» обрати: Якименко Ірину Іванівну,Слюсарчука
Олександра Валерійовича, Шимкіна Юрія Семеновича

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кворум
зборів: 90,1041% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання лічильної комісії.
3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
8.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом.
9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з
членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
12.Затвердження нових положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Генерального директора та Ревізійну комісію.
13.Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за
звітний період.
14.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом
звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання
повноважень на укладання таких договорів.
Рішення зборів:
Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансовогосподарську діяльність за 2016 рік.
Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську
діяльність Товариства в 2016 році. Затвердити річну фінансову звітність
та Баланс Товариства за 2016 рік.
Відкликати склад Наглядової ради: Повніца В. В. (Голова Наглядової
Ради) та члени НР: Трандаш М.Д., Фадєєва Л. В., Бартило Б.Ю., Рубанчук Н. С. Сформувати новий склад Наглядової ради Товариства до наступних річних зборів Повніца В. В. (Голова Наглядової Ради) та члени
НР: Трандаш М.Д., Фадєєва Л. В., Рубанчук Н. С.Мікулець І.М. Припинити
повноваження Ревізійної комісії:Голови РК Федорової Ю.С., члена РК
Мицик О.Ю.Сформувати новий склад РК строком на 3 роки :Голова Ревізійної комісії- Кіося Н.М., член РК Мицик О.Ю . Затвердити умови цивільно- правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради
та Ревізійної комісії.Уповноважити Генерального директора Товариства
на підписання цих договорів .Затвердити нові Положення Загальні збори,
Наглядову раду та Ревізійну комісію. Затвердити протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 2016 року по 24.04.2017 р.
Схвалити значні правочини, які були вчинені товариством протягом звітного періоду, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів) граничною сукупною вартістю до 100000000 грн. Надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів Генеральному
директору Товариства-Терещенку І.І., або уповноваженій ним особі.

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

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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 "ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05421137
3. Місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район,
мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 64
4. Міжміський код, телефон та факс: 380535820796 380535820697
5. Електронна поштова адреса: kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: meat-pyriatyn.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ», що вiдбулись 20.04.2018р.,
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та
факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"

00176549
85043, Донецька обл., м. Добропiлля,
м. Бiлицьке, вулиця Красноармiйська,
будинок 1А
0627762203 0627762203
KolodaGE@dtek.com
https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/oktyabrskaya/
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного
року з дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: надання послуг зi збагачення вугiлля на
загальну суму всiх таких правочинiв не бiльше 925 000 000 гривень без
урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 925 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 398,3292%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 31
557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного
року з дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: продаж вугiлля з граничною сукупною
вартiстю не бiльше 118 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 118 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 50,8139%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства:31
557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття

прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на
приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ» з дати державної
реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному
державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдпиємцiв та громадських
формувань - 23.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПИРЯТИНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ».
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
БIЛОУС ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)

рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного
року з дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: надання Товариством поворотної безпроцентної
фiнансової допомоги та /або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 70 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України
на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату
прийняття даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 1 830 500 000 грн.);
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 70 000 000
доларiв США (еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ
станом на дату прийняття даного рiшення складає 1 830 500 000 грн.);
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 788,2611%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 31
557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного
року з дати проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предмет таких Правочинiв є: отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму
неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не
бiльше 160 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 4 184 000 000 грн.);
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 160 000 000
доларiв США (еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ
станом на дату прийняття даного рiшення складає 4 184 000 000 грн.);
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 1801,7397%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 31
557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Кiтам Костянтин Фридольфович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
М.П.
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"

00176549
85043, Донецька обл., м. Добропiлля,
м. Бiлицьке, вул. Красноармiйська,
будинок 1А
4. Міжміський код, телефон та факс 0627762203 0627762203
5. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://www.dtek.com/investors_and_
яка додатково використовується partners/asset/oktyabrskaya/
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: надання послуг зi збагачення вугiльної
продукцiї на загальну суму всiх таких правочинiв не бiльше 700 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 700 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 301,4383%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 31
557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: надання послуг зi збагачення вугiльної
продукцiї на загальну суму всiх таких правочинiв не бiльше 125 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 125 000 000
гривень без урахування ПДВ;
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi: 232 220 000 гривень;
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства – 53,8283%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства:
31 557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття
рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.

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

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

162

товариство "Iнститут
керамiчного машинобудування "Кераммаш"
04873009
84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
(06262) 34595 (06262)35516
nea@ikm.donbass.com
http://www.kerammash.ua/emitent/index.
htm
Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: надання послуг зi збагачення вугiльної
продукцiї на загальну суму всiх таких правочинiв не бiльше 100 000 000
гривень без урахування ПДВ; • ринкова вартiсть майна, що є предметом
таких Правочинiв: 100 000 000 гривень без урахування ПДВ; • вартiсть
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:
232 220 000 гривень; • спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є
предметом таких Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 43,0626%; • загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у рiчних Загальних зборах Товариства: 31 557 921
шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення
21 47 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення 10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: реалiзацiя вугiльної складової на загальну
суму всiх таких правочинiв не бiльше 80 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 80 000 000
гривень без урахування ПДВ; • вартiсть активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 232 220 000 гривень; • спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом таких Правочинiв, до вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 34,4501%; • загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних
зборах Товариства: 31 557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення
10 110 656 шт.
19.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi
Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол №1/2018 вiд 19.04.2018 року) прийнято рiшення про надання згоди
на вчинення Товариством значних правочинiв протягом одного року з дати
проведення Загальних зборiв Товариства (далi – Правочини).
• предметом таких Правочинiв є: постачання електричної енергiї на загальну
суму всiх таких правочинiв не бiльше 100 000 000 гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом таких Правочинiв: 100 000 000
гривень без урахування ПДВ; • вартiсть активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 232 220 000 гривень; • спiввiдношення
ринкової вартостi майна, що є предметом таких Правочинiв, до вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 43,0626%; • загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 930 186 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальних
зборах Товариства: 31 557 921 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення 21 447 265 шт. та «ПРОТИ» прийняття рiшення
10 110 656 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Найменування посади
Кiтам Костянтин Фридольфович
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
20.04.2018
М.П.
(дата)

II. Текст повідомлення
20 квiтня 2018 року загальнi збори ПрАТ «Кераммаш» прийняли рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення правочину на модернiзацiю обладнання для термiчного оброблення.Гранична сукупнiсть вартостi правочину
38937.00 тис.грн.Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної звiтностi за 2017
рiк складає 50469.00 тис. грн. Спiввiдношнення граничної сукупної вартостi
правочину до вартостi активiв емiтента за 2017 рiк складає 77,15%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-2236 акцiй ,кiлькiсть голосуючих
акцiй,що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 1945 акцiй ,кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували «за» прийняття рiшення- 1945 акцiй,
“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
Згоденко Роман Олександрович
голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
23.04.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709.
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) у зв’язку із закінченням строку, на який обрано, припинено повноваження Голови
Спостережної ради Банку Мітіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у
статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 07.12.2017 до
20.04.2018.
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) у зв’язку із закінченням строку, на який обрано, припинено повноваження члена
Спостережної ради Банку Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє часткою у
статутному капіталі Банку у розмірі 27,0635 %; непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 07.12.2017
до 20.04.2018.
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) з
20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) у зв’язку із закінченням
строку, на який обрано, припинено повноваження члена Спостережної
ради Банку Басацької Світлани Станіславівни. Згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 07.12.2017 до 20.04.2018.
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) з
20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) у зв’язку із закінченням
строку, на який обрано, припинено повноваження члена Спостережної
ради Банку Щербака Сергія Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття
паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 07.12.2017 до 20.04.2018.
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) з
20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) у зв’язку із закінченням
строку, на який обрано, припинено повноваження члена Спостережної
ради Банку Федорущенко Ольги Михайлівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 07.12.2017 до 20.04.2018.
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) Мітіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду Голови Спостережної ради Банку строком до
наступних річних Загальних зборів. Є представником акціонера Орлової
Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн.,
що становить 49,9225 % статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останнiх
п’яти рокiв обіймала посади: заступника начальника вiддiлу органiзацiї

корпоративного бiзнесу та МСБ Донецького регiонального управлiння, заступника начальника управління – начальника відділу організації корпоративного бізнесу Донецького регіонального управління ПАТ «Дочiрнiй банк
СБЕРБАНКУ РОСIЇ», радника Голови Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК»,
Голови Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) акціонер Банку
Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена Спостережної ради Банку строком до наступних річних Загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; володіє пакетом
акцій Банку у кількості 54127 акцій загальною номінальною вартістю
54127000,00 гривень, що складає 27,0635 % статутного капіталу Банку;
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом
останніх п’яти років обіймав посаду генерального директора ТОВ «ІСТЕК»,
члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної ради Банку
строком до наступних річних Загальних зборів. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає
43777000,00 грн., що становить 21,8885% статутного капіталу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не
володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Протягом останніх п’яти років обіймала посади: директор з фінансів
ТОВ «Паливна Компанiя «Iндустрiал груп», директор з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансовий директор ТОВ «Промислова компанія
«Збагачувач», член Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) Щербак Сергій
Павлович обраний на посаду незалежного члена Спостережної ради (незалежного директора) Банку строком до наступних річних Загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: провідний
бухгалтер Департаменту забезпечення діяльності Державної кримінальновиконавчої служби України, провідний інженер Західного міжрегіонального
відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності, інженер Центрального міжрегіонального відділу технічного нагляду та забезпечення діяльності Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби
України, член Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі –
Банк) з 20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) Федорущенко
Ольга Михайлівна обрана на посаду незалежного члена Спостережної
ради (незалежного директора) Банку строком до наступних річних Загальних зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пенсіонер з 2009 року. Перебувала на посаді члена
Спостережної ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк) з
20.04.2018 (Протокол від 20.04.2018 №1/04/2018) Дроздов Микола Васильович обраний на посаду незалежного члена Спостережної ради (незалежного директора) Банку строком до наступних річних Загальних зборів.
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями
Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду головного економіста
відділу аналізу процедур інспектування управління забезпечення діяльності виїзного інспектування Департаменту інспектування банків Генерального
департаменту банківського нагляду Національного банку України.
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
Філенкова З.Ю.
23.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКТОРГIМПЕКС»
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 «УКТОРГIМПЕКС», (код 21547582), 01034, м.Київ, Шевченкiвський
р-н, пров.Георгiївський,5, т.(044) 465-23-99;, /
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 / http://uktorgimpex.aspectgroup.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне
акцiонерне товариство
«Електроприлад»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
за 2017 рік ПАТ «Електроприлад»
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:
Публiчне акцiонерне товариство «Електроприлад», 00227554, Україна
04050 м.Київ Глибочицька, 17, 044 4820310
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформ. базі даних Комісії: 23.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: e-prylad.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Київська фiлiя МПП Аудиторська фiрма «Кронос»,
25665835
5. Інформація про загальні збори:
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний :
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення:
функцiї лiчильної комiсiї доручити виконувати ТОВ «НВП «Магiстр».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення:
обрати. 3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування
на загальних зборах акцiонерiв. Рiшення: визначилися. 4. Звiт генерального директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення: звiт затвердити. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки дiяльностi Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: звiт затвердити. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї про пi дсумки
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. Рiшення: звiт затвердити. 7. Затвердження рiчного
звiту, результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2016 рiк та
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Рiшення: затвердити.
8. Розподiл прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк з
урахуванням вимог, передбачених законом. Рiшення: покрити збитки
Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 9. Вiдкликання членiв наглядової ради ПАТ «Електроприлад». Рiшення: відкликати. 10. Обрання членiв наглядової ради
ПАТ «Електроприлад». Рiшення: наглядова рада переобрана у повному складі. 11. Вiдкликання та обрання генерального директора
ПАТ «Електроприлад». Рiшення: переобрати генерального директора.
12. Вiдкликання членiв РК ПАТ «Електроприлад». Рiшення: вiдкликати.
13. Обрання РК ПАТ «Електроприлад». Рiшення: переобрати РК у повному складі.
28.08.2017 проведено позачергові загальні збори. Ініціатор – адміністрація Товариства. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комiсiї позачергових загальних зборiв акціонерів. Рiшення: функцiї лiчильної комiсiї доручити виконувати
ТОВ «НВП»Магiстр». 2. Обрання голови та секретаря позачергових
загальних зборiв. Рiшення: обрати. 3. Порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах
акцiонерiв. Рiшення: визначилися. 4. Заслуховування звiту про
фактичнi результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ <Електроприлад> станом на 31.03.2017 року та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. Рiшення: взяти до уваги. 5. Розгляд питання про подальшу господарську дiяльнiсть товариства та шляхи врегулювання (вiдстрочення) заборгованостi ПАТ <Електроприлад>.
Рiшення: звернутись до головного державного виконавця вiддiлу примусового виконання рiшень Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України Рубель I.В. та АТ «Укрексiмбанк» з
метою вiдстрочення та розстрочення заборгованостi, яка стягується у
примусовому порядку у межах зведеного провадження № 42737789.
6. Про зобов’язання власникiв простих iменних акцiй ПАТ <Електроприлад> продати належнi їм акцiї ПАТ <Електроприлад> вiдповiдно до
Закону України <Про акцiонернi товариства> особi, що стала власником домiнуючого контрольного пакета акцiй. Рiшення: зобов’язати
компанiю <АРПАНЕТ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД> виконати всi вимоги,
встановленi статтями 65-1 - 65-4 Закону України <Про акцiонернi товариства> щодо обов’язкового викупу простих акцiй товариства. 7. Про
звернення до господарського суду iз заявою про порушення провадження у справi про банкрутство ПАТ <Електроприлад>. Рiшення:
зобов’язати генерального директора ПАТ <Електроприлад> Лазоренка М.А. подати заяву до Господарського суду мiста Києва вiдповiдно
до статтi 11 Закону України <Про вiдновлення платоспроможностi
боржника або визнання його банкрутом>.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Тернобудмісцезнаходження, міжміський код та телефон емітента деталь», 04636195, 46007
Тернопiльська обл., м. Тернопiль,
вул. Лозовецька, 15, 0352 52 30 48
2. Дата розкриття повного
23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
http://ternobuddetal.pat.ua/emitents/reports/
Інтернет, на якій розміщено
year
регулярну річну інформацію
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
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Карпатське
місцезнаходження,
управлiння геофiзичних
міжміський код та
телефон емітента
робiт», 00138827, 76014 IваноФранкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ
Блавацького, 22, (0342) 77-55-63
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в
http://kugr.pat.ua/
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

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 «Сатанiв ремонтно-транспортне
пiдприємство», 03078971, вул. Юрiя Гагарiна 43, смт. Сатанiв,

Городоцький, Хмельницька, 32034, 03851‑42291
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: satrtp.km.ua

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4», 05503160, Лугова,13, Київ,
Оболонський, 04074, (044) 4309666
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: dbk4.com.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ
«МОТОВИЛIВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
КОМБIНАТ»
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Повне найменування
ПрАТ «МОТОВИЛIВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ
емітента, код за ЄДРПОУ,
КОМБIНАТ», 31474970, 08520,
місцезнаходження, міжміський СМТ. БОРОВА, ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬкод та телефон емітента
НА, 1 (044) 496-39-49,
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.M-MK.com.ua
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

ПрАТ
«УКРАЇНСЬКЕ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНЕ
УПРАВЛIННЯ «ЕТНА»

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «СЕМПРЕ
місцезнаходження,
міжміський код та телефон СIСТЕМ ФIНАНС», 39001724
м. Київ, Шевченкiвський, 01032, м.Київ,
емітента
вул.Саксаганського,буд.119 044-223-25-38,
2. Дата розкриття повного 27.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://semprefinance.pat.ua/
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПрАТ «НОІПРОКС»

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 р.
1. Повне найменування
ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ IНЖЕНЕРНОемітента, код за ЄДРПОУ,
ТЕХНIЧНЕ УПРАВЛIННЯ «ЕТНА»,
місцезнаходження, міжмісь- 14314073, 01033, М.КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНкий код та телефон емітента СЬКА, 30/32 (044) 280-93-15.
2. Дата розкриття повного
24.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі www.pat-etna.com.ua.
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Новокрамісцезнаходження, міжміський
маторський машино
код та телефон емітента
будiвний завод», 05763599,
84305Донецька обл., м. Краматорськ,
Орджонiкiдзе 5 (06264) 7-30-26,
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
www.nkmz.com
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

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
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО НАУКОВОмісцезнаходження, міжміський
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
код та телефон емітента
«ЧЕРНIГIВЕЛIТКАРТОПЛЯ»,
00497377 15522, Чернігівська обл. ,
Чернгiiвський р-н, , смт. Седнiв, вул. Я.
Лизогуба, буд. 13 (0462) 68-28-35,
2. Дата розкриття повного тексту 20.04.2018
річноїінформаціїузагальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.elitkartofel.com
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію

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
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство «Страхова
дження, міжміський код та телекомпанiя
«ПЗУ Україна»,
фон емітента
20782312Київська, Шевченкiвський,
04053, м.Київ, вул. Ciчових Стрiльцiв, 40
(044)238-62-38,
2. Дата розкриття повного тексту 23.04.2018
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- http://www.pzu.com.ua/about/finance/
нет, на якій розміщено регулярну personal-information.html
річну інформацію

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Страхова
місцезнаходження,
міжміський код та телефон компанiя «ПЗУ Україна
емітента
страхування життя»,
32456224м. Київ , Шевченкiвський, 04053,
Київ, Сiчових Стрiльцiв, 42 0442386238,
2. Дата розкриття повного тек- 23.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://www.pzu.com.ua/about/finance/
Інтернет, на якій розміщено personal-information.html
регулярну річну інформацію

за 2017 рік
Приватне акцiонерне товариство
«НОIПРОКС», 20781531, 79031,
м. Львiв, вул.Стрийська, 202 (032)
249-16-24,
23.04.2018

noiproks.emiti.net
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№78, 24 квітня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи,

Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний», 30373419, вул.Сирецька, 27,

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.:

м. Київ, Подiльський р-н, 04073, Україна, (044)277-25-00
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.: 23 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.: www.sovetskoe.com
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.: ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар
Україна», 38516608
5. Інформація про загальні збори: 20.04.2017 року Товариством проведені
чергові загальні збори. Кворум зборів: 96,71% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної
комісії Загальних зборів. 2. Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження директора
Товариства на підписання Статуту та здійснення дій з його державної реєстрації. 8. Затвердження «Положення про загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію
Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товариства».
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов
договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку
денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано
голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Директора Товариства за
2016 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення
щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийнято
рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження
звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік; прийнято рішення щодо розподілу прибутку Товариства за
2016 рік; прийнято рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства, затвердження його в новій редакції та уповноваження директора Товариства на
підписання Статуту та здійснення дій з його державної реєстрації; прийнято
рішення щодо затвердження «Положення про загальні збори Товариства»,
«Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товариства»; прийнято рішення щодо дострокового припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства; прийнято рішення щодо затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів.
Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №22.
6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось, дивіденди не
нараховувались та не виплачувались.

Річна інформація

Приватного акціонерного
товариства «Артсервіс»
за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Артсервiс», код ЄДРПОУ 20836479, 79018, м.Львiв, вул.Антоновича,47.
Тел. (032) 296-76-76
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: artservice.lviv.ua
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ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

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 «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», 00914295, 33001, м. Рівне, вул. Пирогова, 40, тел.(0362)26-24-17
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: http://rivne-agros.at.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
«УКРВОДТЕХПОСТАЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих)
акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для
опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРВОДТЕХПОСТАЧ»,
ЄДРПОУ 01038524, 03035, м. Київ, вул. Солом’янська, 1, тел.: (044)
248‑81-03 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23 квітня 2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://uvts.com.ua/akcioneram/
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента Публiчне

акцiонерне товариство «Соколiвський кар’єр», ідентифікаційний код

юридичної особи 00292416, місцезнаходження 10031, м. Житомир, вул.
Гранiтна, буд. 16, міжміський код і телефон емітента (0412) 252356.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.sokolk.ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми,
якою проведений аудит фінансової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифікаційний код юридичної особи
31133478. 5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерівне скликались i не проводились в
зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння ______Бещук
Сергiй Вячеславович

Приватне акцiонерне товариство
«Черкаський ремонтно-механiчний
завод»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Черкаський ремонтно-механiчний завод», 01267248, Україна, 18028 ,
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10, 0472649112
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: em01267248.ab.ck.ua
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКА АВТОБАЗА № 2». 2. Код за
ЄДРПОУ: 01268414. 3. Місцезнаходження: 61105 м. Харків, просп. Льва
Ландау, буд. 147. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0572) 97-21-98,
(0572) 97-21-98. 5. Електронна поштова адреса: ab2@maxima.kharkov.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.avtobaza.kharkov.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
ІІ. Текст Повідомлення На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1804/2018 від 18.04.2018р.) припинено з 18.04.2018р. пов
новаження на посаді Голова Ревізійної комісії Коханській Олені Василiвні
(паспорт МТ №223344 виданий 21.02.2012р. Московським РВ ХМУ ГУМВС
України в Харкiвськiй обл.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0001% від загальної
кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 11 років 5 місяців. На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1804/2018 від 18.04.2018р.) припинено з 18.04.2018р.
повноваження на посаді Член Ревізійної комісії Зубенко Анні Володимирiвні
(паспорт МТ №249451 виданий 07.09.2012р. Комiнтернiвським РВ у м.
Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй обл.) в зв'язку з закінченням терміну
повноважень. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутно-

му капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 3 років. На підставі рішення загальних зборів
акціонерів (протокол № 1804/2018 від 18.04.2018р.) обрано з 19.04.2018р.
строком на три роки Головою Ревізійної комісії Товариства - Коханську
Олену Василiвну (паспорт МТ №223344 виданий 21.02.2012р. Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй обл.). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,0001% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років:
обіймає посади: заступник Голови Правлiння - Головний бухгалтер АТ
«Трест Житлобуд - 1», член Наглядової ради АТ «ПСАЕМ». На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1804/2018 від 18.04.2018р.)
обрано з 19.04.2018р. строком на три роки Членом Ревізійної комісії Товариства - Зубенко Анну Володимирiвну (паспорт МТ №249451 виданий
07.09.2012р. Комiнтернiвським РВ у м.Харковi ГУ ДМС України в
Харкiвськiй обл.). Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення загальних
зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду - заступник Головного бухгалтера АТ «Трест Житлобуд-1».
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 Міщенко С.Ю.
М.П. 19.04.2018

Приватне
акцiонерне товариство
«Укрзерноiмпекс»

Приватне акцiонерне товариство
«Черкаський комбiнат
хлiбопродуктiв»

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
«Укрзерноiмпекс», (код 22909745) м.Київ , Печерський р-н, 01004, Київ,
Дарвiна, 5, т.(044)484-61-45;, /
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.22909745.SMIDA.gov.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 товариство
«Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв», 00952568, Україна, 18018, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 7, 0472642266
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00952568.smida.gov.ua

Приватне акцiонерне товариство
«Черкаський комбiнат
хлiбопродуктiв»

Приватне акцiонерне товариство
«СпецiалiзовАНе автотранспортне
пiдприємство 2302»

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
«Черкаський комбiнат хлiбопродуктiв», 00952568, Україна, 18018, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 7, 0472642266
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00952568.smida.gov.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 товариство
«Спецiалiзове автотранспортне пiдприємство 2302», 24357540, Україна,
18000, Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Автомобiлiстiв, 7, 0472 632451
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: em24357540.ab.ck.ua

Приватне акцiонерне товариство «Луцькавтодор»
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 «Луцькавтодор», 13349767, Волинська обл. Луцький р-н 43010
Луцьк Дубнiвська, 66, 0332-245518
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: www.lad-group.info
Директор ПрАТ «Луцькавтодор»
Іщук М.І.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:

- 48720, Тернопiльська обл., Борщівський р-н, смт. Скала – Подільська, вул.
Купчинського, 13. 4. Міський код, телефон та факс - 03541 5 11 74 03541
2 38 15. 5. Електрона поштова адреса - plodskala@ukr.net. 6. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації plodorosadnik.ter.net.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018
(протокол від 20.04.2018) припинено повноваження, оскільки посадова особа
не є акціонером Товариства:
- Голови Наглядової ради Трембовецької Світлани Степанівни. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини
немає. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки.
- члена Наглядової ради Рочняка Ярослава Васильовича. Фізична особа не
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 (протокол від 20.04.2018)
припинено повноваження Ревізора Осадци Лідії Ярославівни, оскільки посадова особа обрана в члени Наглядової ради Товариства. Фізична особа не дала
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента
володіє в розмірі 0,015921%. Непогашеної судимості за корисливі і посадові
злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 (протокол від

20.04.2018) обрано:
- на посаду члена Наглядової ради акціонера Осадцу Лідію Ярославівну.
Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0,015921%. Непогашеної судимості за
корисливі і посадові злочини немає. Обрано терміном на 2 роки. Протягом
останніх 5 років посадова особа обіймала посади: бухгалтер по матеріалах
ПрАТ Плодорозсадник «Скала - Подільський».
- на посаду члена Наглядової ради Рочняка Ярослава Васильовича - представника акціонера. Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості
за корисливі і посадові злочини немає. Обрано терміном на 2 роки. Протягом
останніх 5 років посадова особа обіймала посади: ПрАТ Плодорозсадник «Скала - Подільський» - механік; ПП «Діоніс» - водій; ПАТ «Борщівський сирзавод»,
ТДВ « Борщівський сирзавод» - шофер, прийомоздатчик.
- на посаду Голови Наглядової ради акціонера Жирук Сніжану Романівну.
Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 95,216991%. Непогашеної судимості за
корисливі і посадові злочини немає. Обрано терміном на 2 роки. Протягом
останніх 5 років посадова особа обіймала посади: Лікар Борщівської центральної районної клінічної лікарні.
- на посаду Ревізора Дзісяк Наталію Титівну (протокол від 20.04.2018). Фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі і посадові
злочини немає. Обрано терміном на 2 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: ПрАТ Плодорозсадник «Скала-Подiльський» - економіст - обліковець.
ІІІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством. Директор
М.М. Волощук М.М. (підпис) 23.04.2018

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
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
емітента, код за ЄДРПОУ,
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД
місцезнаходження,
міжміський код та телефон СКЛОВИРОБIВ», 00293290,
вул. Машинобудівна, 42, м. Київ, Солом'ян
емітента
ський, 03067, (044) 458 05 06 (044) 458 05 06
2. Дата розкриття повного 23.04.2018 р
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі http://kzs.com.ua/info/aboutus.html
Інтернет, на якій розміщено stockmarket.gov.ua
регулярну річну інформацію

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
Приватне акцiонерне
емітента, код за ЄДРПОУ,
товариство «Страхова
місцезнаходження, міжміськомпанiя
«Євроiнс Україкий код та телефон емітента
на», 22868348, м. 03150, м. Київ, вул.
Велика Василькiвська, 102, (044) 247 44 77,
2. Дата розкриття повного тек- 23.04.2018
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
euroins.com.ua
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію

Приватне
акцiонерне товариство
«НАТАЛ»

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
Приватне акцiонерне товаемітента, код за ЄДРПОУ,
риство «Берегиня», 13654140,
місцезнаходження,
78200 Iвано-Франкiвська область
міжміський код та
Коломийський м.Коломия вул.I.Мазепи, 7,
телефон емітента
(03433) 279-72
2. Дата розкриття повного 23.04.2018
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в
www.beregyna.prat.ua
мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну
річну інформацію

І. Загальні відомості Повне найменування емітента: Приватне

акціонерне товариство Плодорозсадник «Скала
- Подільський». 2. Код за ЄДРПОУ – 00855919. 3. Місцезнаходження

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
Приватне акцiонерне товариство
емітента, код за ЄДРПОУ,
«НАТАЛ», 20035225м. Київ ,
місцезнаходження, міжміський Шевченкiвський, 03057, м. Київ,
код та телефон емітента
вул. Металiстiв, б.17, к.401 0443590887
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у
23.04.2018
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено natal.com.ua
регулярну річну інформацію

Приватне акцiонерне товариство «Золотоношаагропостач»
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,
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міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство
«Золотоношаагропостач», 00908649, Україна, 19734, Черкаська обл.
Золотонiський р-н. с. Нова Дмитрiвка, вул. Жашкiвська, 3, 0473752504
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: em00908649.ab.ck.ua
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне
акціонерне товариство
«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський
код та телефон емітента
2. Дата розкриття повного
тексту річної інформації у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
3. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми,
якою проведений аудит
фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство
«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429,
вул. Куренівська, 18, м. Київ,
Оболонський, 04073, (44)-4966999
20.04.2018

http://www.petrovka-arenda.com.ua/

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит»,
32736376

5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 29.03.2017 року.
Кворум зборів: 99,856348% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прийняття
рішення про припинення їх повноважень.
2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Про затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу
Товариства за 2016 рік.
4.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5.Про затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
6.Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7.Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Рішення зборів:
обрати і затвердити Лічильну комісію у складі: Черемовлє Н.М.,
Ященко О.П., Зеленська Т.С., обрати Головою Загальних зборів Андрєєва Михайла Каменова, а Секретарем Загальних зборів Стоян М. Ф.
Затвердити: річний звіт результатів діяльності та баланс Товариства за
2016 рік.; звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік; звіт Правління
Товариства за 2016 рік.; звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Залишити прибуток Товариства за 2016 рік нерозподіленим.
6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Український фінансовий альянс»

2. Код за ЄДРПОУ: 32374372
3. Місцезнаходження: 03141 місто Київ, вулиця Солом'янська, 33
4. Міжміський код, телефон та факс: 0938897086, 0938897086
5. Електронна поштова адреса: office@ufa-ic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.ufa-ic.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення
20.04.2018 року Річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента
(Протокол №30 вiд 20.04.2018р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення до
дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів. Характер
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:
господарськi договори; договори страхування та перестрахування; догово-

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. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бехівський спеціалізований
кар’єр»;2. Код за ЄДРПОУ 03443749

3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський
район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://bexi.emit.com.ua
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 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Текст повідомлення
20.04.2018 р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: Попередньо схвалено укладання Товариством протягом не більш як
одного року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25%
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:
отримання Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг
для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.
Гранична сукупність вартість правочинів: 184 696 400,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 131 926 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): 140,00%.
Станом на 16 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих акцій становить 400 008 267 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, становить: 400 007 967 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення
400 007 967 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти»
прийняття рішення 0 шт.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Гончаров В.О. підпис, м. п.
20.04.2018р.

ри купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та
активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки;
гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної
фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 250 000 000 (двісті п'ятдесят мiльйонiв)
грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв
страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу
цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань
за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi складає 115432 тис.грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 217 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -1466500 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента -1466500 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували «за» прийняття рiшення 1466500 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 шт.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова правління
Дружин Юлія Олександрівна
20.04.2018
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРЕЗАНСЬКЕ»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00849994
3. Місцезнаходження: 07540, Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (04576) 6-47-69, 6-15-98
5. Електронна поштова адреса: ptahi.com@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.berezanske-pat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» вiд 20.04.2018 р. (Протокол рiчних загальних зборiв
ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» вiд 20.04.2018 р.) вирiшили попередньо надати
згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової
допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв),
якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення
цих Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш як 500% сукупної
вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 20925 тис. грн.
(двадцять мiльйонiв дев'ятсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi за 2017 р. склала 4185,0 тис.грн. (чотири мiльйони сто
вiсiмдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Директора Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi довiреностi та визначена
рiшенням Наглядової ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Директор
Гребельник Юрій Федорович, 20.04.2018.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, Приватне акціонерне
код за ЄДРПОУ, місцезнахотовариство «Обрійдження, міжміський код та
Інк», 22948596, вул. Кудряшова, 7,
телефон емітента
м. Київ, Солом'янський, 03035,
(044)-4906522
2. Дата розкриття повного тексту річ- 20.04.2018
ної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтер- www.obriy.ua
нет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповіаудиторської фірми, якою прове- дальністю «Аудиторська фірма
дений аудит фінансової звітності «Успіх-Аудит», 33231186
5. Інформація про загальні збори
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.04.2017 року. Кворум зборів: 75% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Генерального директора Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора
Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2017-2018 роки.
6. Про обрання Ревізора Товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності.
Результати розгляду питань порядку денного:
Обрати Головою Загальних зборів Грицая А. І., секретарем Короткевич Л. О., лічильну комісію Боскін О. Л.Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2016 рік. Не затверджувати звіт Ревізора
ПрАТ «Обрій Інк.» за 2016 рік..Затвердити річний звіт та баланс
ПрАТ «Обрій Інк.» за 2016 рік. Не розподіляти прибуток ПрАТ «Обрій
Інк.» за 2016 рік між акціонерами і направити грошові кошти на поповнення обігових коштів ПрАТ «Обрій Інк.». Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» Грицая А. І. до 31 грудня 2018
року. Обрати Ревізора Товариства на наступних Загальних Зборах.
Надати згоду на схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом 1 року та уповноважити Генерального Директора
ПрАТ «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства на суму до 100 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів,
протоколів та інших правочинів.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗАНСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00849994
3. Місцезнаходження: 07540, Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 27
4. Міжміський код, телефон та факс: (04576) 6-47-69, 6-15-98
5. Електронна поштова адреса: ptahi.com@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
www.berezanske-pat.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» вiд
20.04.2018р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПАТ «БЕРЕЗАНСЬКЕ» вiд
20.04.2018р.):
припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Волошин
Микола Iвановича. Посадова особа перебувала на посадi один рік. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє 15,0349%.;
припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Ламрауi
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Мокхтара. Посадова особа перебувала на посадi один рік. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє 16,649%;
припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Рода
Свiтлана Степанiвна. Посадова особа перебувала на посадi один рік.
Часткою у статутному капiталi Товариства володiє 15,0349%;
обрано на посаду Голови Наглядової ради Волошин Микола Iвановича
строком на три роки. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє
15,0349%. Попередня посада - директор з виробництва ТОВ «ОРЕСАГРО»;
обрано на посаду Члена Наглядової ради Ламрауi Мокхтара строком
на три роки. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє 16,649%.
Попередня посада - генеральний директор ТОВ «ОРЕС-АГРО»;
обрано на посаду Члена Наглядової ради Рода Свiтлана Степанiвна
строком на три роки. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє
15,0349%. Попередня посада - Готельний комплекс «Турист», менеджер
готельного-ресторанного сервiсу;
Фiзичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. Посадові особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством. Директор Гребельник Юрій Федорович, 20.04.2018.

№78, 24 квітня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ВІТА
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ
ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ
ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО
ВОЛОВОДІВКА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП 10707
ВРЕМЯ
ВТОРПОЛІМЕРМАШ
ГАЙЧУР-АГРО
ГАЛАН
ГЕРАКЛ
ГІДРОСИЛА ГРУП
ГІРНИЧО-РУДНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ГОНГ
ГОРИЗОНТ
ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«КРАСНОЛУЦЬКА»
ГРАВІТОН
ГРАД ІНВЕСТ
ГРАНІТ-ПЛЮС
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ГРОНА
ДАВІКОН
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК
ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН»
ДІГ
ДІГ

171

103
221
231
37
136
31
152
226
237
40
152
216
237
152
40
108
220
52
236
241
28
232
129
156
8
181
181
182
198
226
2
123
115
107
108
81
110
142
137
80
194
197
204
243
131
124
213
79
204
127
230
228
80
190
236
118
210
220
120
94
141
123
227
222
17
125
126
127
139
50
139
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

АТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

156.
157.

ПАТ
ПРАТ

158.
159.

ПАТ
ПРАТ

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПрАТ
ЗАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

182.
183.
184.
185.
186.
187.

ТОВ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

ПАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

197.

ПРАТ

198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

172

ДІГ
ДНІПРО МОТОР ІНВЕСТ
ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК
ДНІПРОГАЗ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
КОЛОНА №246
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ДОВБИШАВТОТРАНС
ДОІРЕА
ДОІРЕА
ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4
ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ
ДОНМАШБУД
ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ДРУЖБА.
ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО
ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ
ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ
ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ
ДУБНОМОЛОКО
ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ДУНАЄВЕЦЬКЕ АТП-16839
ЕДЕЛЬВІКА
ЕКОПРОД
ЕКОРИНОК
ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИБУХОВИХ РОБІТ
ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ
ЕЛЕКТРОМАШИНА
ЕЛЕКТРОМАШИНА
ЕЛЕКТРОНМАШ
ЕЛЕКТРОПРИЛАД
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ
ЕНЕРГОІНВЕСТ
ЕНРАН
ЕНСТО УКРАЇНА
ЕТНА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК
ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР
ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№19
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД
ЗАБІР'Я
ЗАВОД «АКЦЕНТ»
ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
ЗАВОД «МЕТАЛОПРИЛАД»
ЗАВОД «ТЕМП»
ЗАВОД «ТЕМП»
ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА
МЕТАЛООСНАСТКИ
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО
ЗАВОД СЕГМЕНТ
ЗАВОД СЕГМЕНТ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА»
ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО
ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ
ЗАІР

141
157
2
203
17
178
228
177
212
183
187
82
199
199
164
12
13
147
234
46
144
157
161
162
239
236
259
158
72
54
155
10
47
39
212
212
63
164
96
121
70
159
127
165
163
142
115
136
147
142
47
234
60
89
75
76
148
217
232
217
218
190
192
135
168
202
202
16
104
153
122

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ТОВ

247.
248.
249.
250.
251.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ

252.

ПРАТ

253.

ПРАТ

254.
255.

ПАТ
ПАТ

256.

ПАТ

257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПрАТ
ЗАТ
ПРАТ
ПРАТ

269.
270.
271.

ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ

286.

ПРАТ

287.

ПАТ

ЗАКАРПАТТЯ ЛАДА
ЗАПОРІЖАВТОТРАНС
ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ
ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ
ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД
ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА
ЗАХІДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ
ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ
ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»
ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ
ІДЕЯ БАНК
ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ
ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ІМПЕРІЯ-С
ІМПЕРІЯ-С
ІМПЕРІЯ-С
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВОСТОК-ІНВЕСТ»
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСГРУП»
ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ
ІНДУСТРІЯ
ІНДУСТРІЯ
ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СІГУРД»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
«КЕРАММАШ»
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
ІНТЕРФЕЙС
ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР «ДРУЖБА»
ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ
ІНФРАКОН
ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД
ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА
К-АВТОТРАНС
КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ
КАЗИНО «ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ»
КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР
КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ
КАТП-1028
КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
КВІТИ КРЕМЕНЧУКА
КВІТИ УКРАЇНИ
КВІТИ УКРАЇНИ
КДЗ
КЕРАМЕТ
КИЙ АВІА
КИЇВ-ОДЯГ
КИЇВПОЛІГРАФМАШ
КИЇВПОЛІГРАФМАШ
КИЇВПРОЕКТ
КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»
КИЇВСЬКА РУСЬ
КИЇВСЬКА ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ПАПЕРІВ
КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНОБУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН
«СТОЛИЧНИЙ»

216
113
238
118
122
114
56
57
224
15
219
224
78
168
243
150
150
26
224
102
80
54
189
189
191
204
244
79
42
44
238
162
177
243
145
185
186
80
227
235
216
234
30
234
192
138
4
110
236
164
122
119
66
119
120
237
39
55
79
106
111
6
50
38
160
43
77
166
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288.
289.
290.
291.
292.

ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

293.
294.
295.
296.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ

309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
АТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.

ПРАТ
ТОВ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ВАТ

339.
340.
341.
342.

ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ВАТ

343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

ПРАТ
ПРАТ
ВАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ

КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ
КІРОВОГРАДГРАНІТ
КІРОВОГРАДГРАНІТ
КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
№17739
КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО
КОБЛЕВО
КОЗЕЛЕЦЬКЕ АТП 17440
КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО
ГРАВІЮ
КОЗЯТИНХЛІБ
КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД
КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП
КОМПАНІЇВСЬКЕ РТП
КОМПАНІЯ «ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ»
КОМПЛЕКС ВІДПОЧИНКУ «ЗАІР»
КОМУНАЛЬНИК
КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА
КОНКОРД ФІНАНС
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ
КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС»
КП МЕДІА
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР
КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО
КРЕМЕНЧУКМ'ЯСО
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»
КРИСТАЛБАНК
КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО
КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ
ВИРОБІВ
ЛАДАСЕРВІС
ЛД-ПЕРСПЕКТИВА
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД
ЛЕБІДЬ
ЛЕКХІМ-ХАРКІВ
ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС
ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ
ЛИСТ
ЛОЗОВАБУД
ЛОЗОВАБУД
ЛОЗОВАБУД
ЛОНДОНСЬКА -БРІСТОЛЬ
ЛУЦЬКАВТОДОР
ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО
ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
10754
ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ»
ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ»
ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО
УСТАТКУВАННЯ
МАГАЗИН 450
МАГАЗИН КИЯНКА
МАЛИНСЬКА ЛЬОНОНАСІННИЦЬКА СТАНЦІЯ
МАР'ЯНІВСЬКЕ
МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
МЕБЛІСАМ
МЕЛАВТОТРАНС
МЕЛІТОПОЛЬГАЗ
МЕЛІТОПОЛЬНАФТОСЕРВІС
МЕНА ПАК
МЕНА ПАК
МЕРИДІАН
МЕРКУРІЙ-ТОРГ
МЕТЕК
МИКОЛАЇВАВТОСЕРВІС
МИКОЛАЇВБУДТРАНС
МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ
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50
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13
190
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230
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ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
№139
ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПрАТ МІОРА ЕСТЕЙТС
ПРАТ МОЛОКОТЕХСЕРВІС
ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ
ТОВ МОРІОН
ПРАТ МОТОВИЛІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ
ПАТ МУКАЧІВПРИЛАД
ПАСТ НАДІЯ
ПАСТ НАДІЯ
ПРАТ НАТАЛ
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРФЕЙС»
ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР»
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВІТЛО
ШАХТАРЯ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА»
ПАТ НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ
ПАТ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ОРАНТА»
ПРАТ НГМЗ-БУР
ПАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ
ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10547
ПРАТ НИВА
ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ НІЖИНСЬКЕ «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОСНАЩЕННЯ
ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НІКСТРОМ
ПРАТ НОВА ЛІНІЯ
ПРАТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ
ПРАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР
ЗЕА НОВОСВІТ
ПРАТ НОІПРОКС
ПРАТ НОЛЬГА
ПРАТ НОМІНАЛ
ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ
ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПРАТ ОБЛАСНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І
КОНСТРУКЦІЙ
ПРАТ ОБОД
ПРАТ ОБРІЙ
ПРАТ ОБРІЙ-ІНК
ПРАТ ОБУХІВСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ
ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА
ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ
ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКОПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ
ВЕРСТАТІВ
ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД
ПАТ ОЛЕВСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№42
ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ
ПРАТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД
ПРАТ ОЛЬГІВСЬКЕ
ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865
ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865
ПРАТ ОМЕГА
ПАТ ОРІОН
ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ
ПРАТ ПАЛІТРА
ПРАТ ПАЛЯНИЦЯ
ТОВ ПАНТЕК-ВИРОБНИЦТВО
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СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
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ПАРФУМ
ПАРФУМ
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР’ЄР «ГРАНІТ»
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34
ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54
ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД
ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І
КОНСТРУКЦІЙ
ПЗДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ
ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ
ПІВДЕНЬ
ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«ІНТЕРВИБУХПРОМ»
ПЛЕМСЕРВІС
ПЛОДООВОЩ
ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПЛОДОРОЗСАДНИК СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК № 28 ВОДБУД
ПМК-23
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ЛУБНИГАЗ»
ПОДІЛРЕМБУД
ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОЛІГРАФСЕРВІС
ПОЛІГРАФСЕРВІС
ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД
ПОЛОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОХІМ»
ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ
ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ
ЗАВОД
ПОЛТАВХІММАШ
ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР
ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПОРТАЛ-І
ПОСЛУГА
ППІ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ
ПРИЗМА
ПРИКАРПАТ.БУД
ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ
ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА
ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»
ПРОЕКТНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ
БЮРО «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»
ПРОМАВТОІНВЕСТ
ПРОМАВТОІНВЕСТ
ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ»
ПРОСКУРІВ
РАЙАГРОБУД
РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА
РАССВЕТ
РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
«АЗОВРЕМБУД»
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-50
РЕМОНТНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №52
РЕСУРСИ КРИВБАСУ
РИНОК «ОБОЛОНЬ»
РІВНЕ-АВТО
РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ
РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
РІВНЕСПОРТЕК
РІВННЕЕЛЕВАТОРБУД
РІПКИНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17444
РІТЕЙЛ ГРУП
РММ
РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА
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РОКС
РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
РОМЕНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ
РОССАВА
РОССАВА
РУБІН
САД ПОДІЛЛЯ
САД ПОДІЛЛЯ
САН ІНБЕВ УКРАЇНА
САНТЕХКОМПЛЕКТ
САРНИНАФТОПРОДУКТ
САТАНІВ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СВІТАНОК
СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК
СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС
СК «АМАЛЬТЕЯ»
СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»
СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»
СК «БРОКБІЗНЕС»
СК «ЄВРОІНС Україна»
СК «ПРОМІНЬ»
СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»
СК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»
СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
СКОЛІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ
СКФ УКРАЇНА
СКФ УКРАЇНА
СКФ УКРАЇНА
СЛАВУТИЧ ІНВЕСТ
СОКОЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР
СОНЯЧНЕ 2007
СОРТНАСІННЄОВОЧ
СП «ПАРТНЕР»
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 2302
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 33 «ОДЕСБУД»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «ОПТІМАФАРМ. ЛТД»
СПЛАВИ УКРАЇНИ
СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ «АВЛІТА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП»
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вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
23.04.2018 р.

