
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 05 квітня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо погодження набуття істотної участі Максименко О.М. у професійному 
учаснику фондового ринку ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ОРАНЖ»

прийнято рішення

2. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного 
капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІФАНД»

прийнято рішення

3. Щодо кандидатів до складу органів управління Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України»

прийнято рішення

4. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій 
ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»

прийнято рішення

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

перенести розгляд питання
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості: Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБIНАТ «ПРИ
ДНIПРОВСЬКИЙ» .2. Код за ЄДРПОУ: 01528186. 3. Місцезнахо-
дження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 15. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 0562 27-70-86. 5. Електронна поштова адреса: zlagoda@emitinfo.
com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: zlagoda.emitinfo.com. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Текст повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМБIНАТ «ПРИДНIПРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 01528186) повiдомляє, 
що черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 03.04.2018 року 

було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами 
роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ «КОМБIНАТ 
«ПРИДНIПРОВСЬКИЙ» (Протокол № б/н вiд 04.04.2018р.) було визначено 
01.06.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює -  
4 340 000 (чотири мiльйони триста сорок тисяч ) грн.Строк виплати 
дивiдендiв- з 01.06.2018 р. по 28.09.2018 р.Спосiб виплати дивiдендiв - без-
посередньо акцiонерам.Порядок виплати дивiдендiв - дивiденди будуть ви-
плачуватися всiєю сумою в повному обсязi.

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 

Голова Правлiння  Кiрiя Олена Кирилiвна 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про Емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Укроптбакалія»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01553439

1.4.Мсіцезнаходження 
емітента

14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 189

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

Телефон/факс: (04622)5-82-70, (04622) 
5-82-44

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

http://01553439.smida.gov.ua/ 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

bakaleya@emitent.net.ua 

1.8. Дата вчинення події 5 квітня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 
Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбака-

лія» Стахов Юрій Вячеславович (Паспорт серії АА № 572256, виданий Бар-
ським РВ УМВС України в Вінницькій обл. 12 листопада 1997 року), обра-
ний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну 
повноважень особи на посаді Голови Правління. Обґрунтування змін у пер-
сональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
ПрАТ «Укроптбакалія» про переобрання Стахова Ю. В. на посаду Голови 
Правління ПрАТ «Укроптбакалія» на новий термін повноважень, починаю-
чи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: Голова Правління ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», Голова Правління 
ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»). Особа 
акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» 
Хлєбан Людмила Миколаївна (Паспорт серії СК № 534540, виданий Славу-
тицьким МВГ УМВС України у Київській області 5 травня 1997 р.), обрана 
строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повно-
важень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбака-
лія» про переобрання Хлєбан Л. М. на посаду члена Правління 
ПрАТ «Укропт бакалія» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня 
2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», головний бухгалтер 
ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»). Особа 
акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.3. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«Укроптбакалія» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Укроптбакалія» 
Когденко Юрій Віталійович (Паспорт серії СО № 904851, виданий 
Солом’янським РУ ГУ МВС України у місті Києві 04.07.2002 р.), обраний 
строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повно-
важень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Укроптбака-
лія» про переобрання Когденка Ю. В. на посаду члена Правління 
ПрАТ «Укроптбакалія» на новий термін повноважень, починаючи з 6 квітня 
2018 року. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
начальник цеху ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», директор 
ПАТ ЛКФ «Рошен»; головний інженер ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ», головний 
інженер ПрАТ «Укроптбакалія» (правонаступник ПАТ «УКРОПТБАКАЛІЯ»). 
Особа акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

Голова Правління ПрАТ «Укроптбакалія» 
_______________ Стахов Юрій Вячеславович

              / підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТБАКАЛІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»

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

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4. Місцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вулиця 
Центральна, будинок 1.

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04347) 3-41-30, (04347) 3-41-30

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

http://www.00846180.pat.ua 

1.7. Електронна поштова 
адреса емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 5 квітня 2018 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2.1. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод 
«Літинський» Олексюк Олег Петрович (Паспорт серії АВ № 364920, вида-
ний Шаргородським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 28.03.2002 р.), 
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення тер-
міну повноважень особи на посаді Голови Правління. Обґрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою 
радою ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Олексюка О. П. 
на посаду Голови Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий тер-
мін повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «Племзавод 
«Літинський», Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» (право-
наступник ПАТ «Племзавод «Літинський»). Особа володіє 462 000 шт. про-

стих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., що складає 
9, 9827 % у статутному капіталі ПрАТ «Племзавод «Літинський». Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Лі-
тинський» Околодько Сергій Васильович (Паспорт серії АА № 683250, ви-
даний Хмiльникським РВ УМВС України у Вiнницькiй області 03.02.1998 р.), 
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну 
повноважень особи на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Околодька С. В. на посаду 
члена Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий термін повнова-
жень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: член Правління ПАТ «Племзавод «Літинський», 
член Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» (правонаступник  
ПАТ «Племзавод «Літинський). Особа акціями Емітента не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Плем
завод «Літинський» 5 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Правління Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Лі-
тинський» Покидько Олександр Романович (Паспорт серії АВ № 632263, 
виданий Літинським РВУМВС України в Вінницькій області 09.03.2005 р.), 
обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення тер-
міну повноважень особи на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-
дою ПрАТ «Племзавод «Літинський» про переобрання Покидька О. р. на 
посаду члена Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» на новий термін 
повноважень, починаючи з 6 квітня 2018 року. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: інженер ПАТ «Племзавод «Літинський», 
інженер ПрАТ «Племзавод «Літинський» (правонаступник ПАТ «Племзавод 
«Літинський»). Особа акціями Емітента не володіє. Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» 
_______________ Олексюк Олег Петрович

   / підпис МП /
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації 

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00382220
3. Місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, 

вул. Набережна, 28а
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (044) 490 13 72; 

факс (044) 490 13 10
5. Електронна поштова адреса: Tetiana.Tishchenko@mdlz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ua.
mondelezinternational.com//

7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів.

ІІ. Текст повідомлення
1. Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (на-
далі – емітент) рiшення про виплату дивiдендiв за результатами ді-
яльності в 2011 році: 05.04.2018 року.

Дата прийняття наглядовою радою емітента рішення про встанов-
лення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів: 05.04.2018 року.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв: 23.04.2018 року. 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв (грн): 128 784 989 гривень 42 копійки.

Строк виплати дивiдендiв: з 24.04.2018 року по 05.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему України. 

Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивідендів акціонерам 
здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному об-
сязі.

2. Дата прийняття річними загальними зборами акціонерів ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (на-
далі – емітент) рiшення про виплату дивiдендiв за результатами ді-
яльності в 2012 році: 05.04.2018 року.

Дата прийняття наглядовою радою емітента рішення про встанов-
лення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів: 05.04.2018 року.

Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв: 23.04.2018 року. 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-
гальних зборiв (грн): 298 010 040 гривень 66 копійок.

Строк виплати дивiдендiв: з 24.04.2018 року по 05.10.2018 року.
Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему 

України. 
Виплата дивідендів кожному акціонеру буде здійснюватись частка-

ми, пропорційно та одночасно всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів, відповідно до встановлених дат виплат: з 24.04.2018 
року по 15.05.2018 року, з 16.05.2018 року по 15.06.2018 року, з 
16.06.2018 року по 05.10.2018 року.

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

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

Юрист 
(за довіреністю №28 від 28.12.2017 року) _______ Тіщенко Тетяна 

Володимирівна 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  06.04.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОНДЕЛІС УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЖИТЛО
КОМУНПОСТАчТОРГ"

2. Код за ЄДРПОУ 03336396
3. Місцезнаходження 14000, м.Чернiгiв, Гонча, 59
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 676-213 (0462) 774-022
5. Електронна поштова адреса stock@zhitlokpt.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zhitlokpt.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними Зборами акцiонерiв Товариства 06.04.2018 р. прийнято 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення За-
гальних Зборiв. Характер правочинiв: придбання основних та оборотних 
засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї, отримання 
кредитiв, позик, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендовано-
го нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає:  
32 000 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 32 057,3 тис.грн. Спiввiднощення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi 
складає 99,82 %.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 239 139 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних Зборах - 
239 139 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення - 239 139 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

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

2. Директор Соронович Лев Iванович

М.П. 06.04.2018

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 това-
риств, 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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ГОТЕЛЬ «ДНIПРО», 
02573547, 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 1/2, 
(044) 254-67-00

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

10.04.2018р.

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

http://dnipro.comreg.com.ua

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

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

акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщен-
ня цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «РАМЗАЙ», 23386982, 03035 
м. Київ вул. Кавказька, 12, (044) 2451833

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

10.04.2018р.

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

http://www.ramzay.informs.net.ua/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №68, 10 квітня 2018 р. 
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
"ЛАЗЕР", 14310684, 51400 
Днiпропетровська область д/н м. Павло
град вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, 
кв. 42, (062) 3459474

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

05.04.2018

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

lazer.dn.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТУРБОАТОМ»; 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05762269;
3. Місцезнаходження: просп. Московський, 199, м. Харків, 61037;
4. Міжміський код, телефон та факс: тел. (057) 349-22-92, факс (057) 

349-21-71;
5. Електронна поштова адреса: office@turboatom.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.turboatom.com.ua;
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 
ІІ. Текст повідомлення

1. 05.04.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товари-
ства «Турбоатом» (Протокол № 6-НР від 05.04.2018 року) було прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме надан-
ня Товариством банківської гарантії на повернення авансового платежу, що 
складає 30% від вартості обладнання за контрактом з Контрагентом (Вірме-
нія) на поставку запасних частин для ремонту шарових затворів.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 2 087,76 тис. грн.

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 0,02889%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори гарантії, незалежно 
від вартості, є значними правочинами.

2. 05.04.2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 
«Турбоатом» (Протокол № 6-НР від 05.04.2018 року) було прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення Товари-
ством договору про відступлення права вимоги для надання банківської гаран-
тії на повернення авансового платежу відповідно до умов контракту з Контра-
гентом (Вірменія) на поставку запасних частин для ремонту шарових затворів.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства – 2 087,76 тис. грн. 

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 7 226 171 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину 
до вартості активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить 0,02889%.

Відповідно до статуту ПАТ «Турбоатом» договори про відступлення 
права вимоги, незалежно від вартості, є значними правочинами.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
    М.П.

06.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНИК»

(далі - Товариство) інформує про внесення змін до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Збо-
рах: 27 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року  
о 1000 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київ
ська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, 
вул. Транспортна, 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 23 квітня 2018 року.

Питання доповнене до проекту порядку денного разом з проектом рі-
шення:

№16 «Про схвалення дій Голови правління пов‘язаних з отри-
манням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ  
ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.»:

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань проекту порядку денного, а також інформація, за-
значена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні това-
риства»: http://rembaza.com.ua.

Голова Правління (підпис, печатка) ______________ /Поровай В.В./

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО
ВАПНЯНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт. Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0676216756 -

5. Електронна поштова 
адреса

pratskvz@ukr.net

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

www.smiz.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу №24-к вiд 05.04.2018р. Приватного акцiонерного товари-

ства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» надано додаткову вiдпустку 
у зв'язку з пологами Головному бухгалтеру, Iсик Людмилi Миколаївнi, з 
06.04.2018р по 19.04.2018р.. Яка не володiє часткою у статутному капiталi, 
на момент вiдпустки непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. на данiй посадi перебуває з 29.09.2009р. (загальний строк 
займаної посади вiсiм рокiв два мiсяцi один день). Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Виконуючим обов'язки на перiод додаткової 
вiдпустки призначено заступника головного бухгалтера Бутнар Євгенiю 
Володимiрiвну.

Згiдно Наказу №24-к вiд 05.04.2018р. Приватного акцiонерного товари-
ства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» подовжено повноваження 
головного бухгалтера Бутнар Євгенiї Володимiрiвнi на час додаткової 
оплачуваної вiдпустки у зв'язку з пологами головного бухгалтера Iсик Люд-
мили Миколаївни з 06.04.2018р по 19.04.2018р. Бутнар Євгенiя 
Володимiрiвна часткою у статутному капiталi не володiє, на час подо-
вження повноважень непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не було, попередня посада яку займала, заступник головного бухгал-
тера. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

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

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

2. Найменування посади Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 05.04.2018

(дата)
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ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОВЕСІНЬАГРОІНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ 34857761 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 1/2/2018 - Т.
Дата реєстрації «16» січня 2018 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
з 29 січня 2018 року 
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій: 
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

 по 28 січня 2019 року (включно).

фактична  16 березня 2018 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

 663 800 (Шiстсот шiстдесят три 
тисячi вiсiмсот) штук

фактично розміщених  663 800 (Шiстсот шiстдесят три 
тисячi вiсiмсот) штук

4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

 60 405 800,00 (Шiстдесят 
мiльйонiв чотириста п’ять тисяч 
вiсiмсот грн. 00 коп.)

фактично розміщених, грн  60 405 800,00 (Шiстдесят 
мiльйонiв чотириста п’ять тисяч 
вiсiмсот грн. 00 коп.)

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, 
грн

 60 405 800,00 (Шiстдесят 
мiльйонiв чотириста п’ять тисяч 
вiсiмсот грн. 00 коп.)

Облігації, придбані членами наглядо-
вої (спостережної) ради**

Кількість (шт.):-
Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами виконав-
чого органу**

Кількість (шт.):-

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.):-
Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковують-
ся на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески***
7. Загальна сума повернутих внесків, 
унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено: Директор Квасниця Т.П.
Від емітента*: Директор Квасниця Т.П.
Від андеррайтера*:-
Від Центрального депозитарію цінних паперів: Начальник управління 

депозитарної діяльності та відповідального зберігання ЦП М. Адамовська
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
Зареєстровано: НКЦПФР Т.в.о. директора департаменту корпоратив-

ного управління та корпоративних фінансів Н.Хохлова 29.03.2018 р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАВТОТРАНС»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

22479374

3. Місцезнаходження емітента 65039 м.Одеса вул. Транспортна, 
буд. 5

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0487207534 0487207534

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

OAT@odessabus.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.avtovokzal.od.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонер-
ного товариства

2. Текст повідомлення
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-

ності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КНАРОЛЛ IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД», Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банків-
ського реєстру НЕ 294662 (місцезнаходження Республiка Кiпр 1060 мiсто 
Нiкосiя Бумпулiнас,буд. 11,оф. 1-й поверх) у загальній кількості акцій змі-
нилася з 37.835% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості го-
лосуючих акцій змінилася з 59.957% до 0.000%. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності 
на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера «Фізична осо-
ба» у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 7.400%, у тому числі 
частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 11.66%. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі або акціонером 05.04.2018 р. Частка 
акціонера «Фізична особа» у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% 
до 14.800%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій 
змінилася з 0.000% до 23.32%. 

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі 05.04.2018 р. Частка акціонера 
ВIДАНА КОММЕРС ЛТД./VIDANA COMMERCE LTD. (Вiргiнськi о-ви 
(Брит.)), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського 
реєстру 1936476, ( місцезнаходження Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, 
Род-Таун, Тортола, п/с 3469), у загальній кількості акцій змінилася з 
0.000% до 15.635%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих 
акцій змінилася з 0.000% до 24,635%. 

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.
В.о. генерального директор ____________ Жикова Iрина Сергiївна
   М.П.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління 

будівельних матеріалів»
код ЄДРПОУ 00291109, 82100, Львівська область, м. Дрогобич, 

вул. Трускавецька, буд. 73
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (05.04.2018 року) 

прийняли рішення, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi това-
риства», попередньо

схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi 
можуть бути вчиненi протягом року з моменту проведення цих Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 
можуть бути предметом даних правочинiв, становитиме бiльше 25% 
вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 
Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 
суму 12000,00 тис. грн Активи на 31.12.20167р. – 33349,00 тис.грн.

Співвідношення вартості до активів – 35.983%Ринкова вартiсть майна не ви-
значалась. Уповноважити Голову правління підписувати відповідні правочини.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»
код ЄДРПОУ 00291109, 82100, Львівська область, м. Дрогобич, 

вул. Трускавецька, буд. 73
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (05.04.2018 року) 

прийняли рішення, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi това-
риства», схвалено вчинення 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересова-
ність. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищува-
ти суму 12000,00 тис. грн Активи на 31.12.20167р. – 33349,00 тис.грн.

Співвідношення вартості до активів – 35.983%Ринкова вартiсть майна 
не визначалась. Уповноважити Голову правління підписувати відповідні 
правочини.

ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»

 ПРАТ «ДРОГОБИЦЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-

РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«УКРРЕСТАВРАЦIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 02405534

3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 230-70-80, 230-70-78
5. Електронна поштова адреса: gdvir@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРИВАТ-

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВОРЕСТАВРАЦIЙНЕ 
ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНОВИРОБНИчЕ ПIДПРИЄМСТВО «УКРРЕСТАВРАЦIЯ»

Відомості про зміни у складі посадових осіб 
ПРАТ «ОЖИДIВСЬКИЙ АГРОРЕММАш» (Код ЄДРПОУ 

00905445) 80530, Львiвська обл., Буський р-н, с.Ожидiв
Вiдповiдно до протоколу вiд 05.04.2018 року Загальних зборiв акцiонерiв 

вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб Товариства, а саме:
Звiльнено Голову Наглядової Ради Товариства Бевза Сергiя Сергiйович. 

Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному 
капiталi Товариства складає 629 359 шт. акцiй, загальною номінальною 
вартістю 157 339,75 грн.

Звiльнено члена Наглядової Ради Товариства Бевз Люсьєну Євгенiвну, 
Не на дав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному 
капiталi Товариства складає 833177 шт. акцiй, загальною номінальною вар-
тістю 208294,25 грн.

Звiльнено члена Наглядової Ради Товариства Старосельську Марiю 
Степанiву, Не надав згоди на розкриття паспортних даних, частка у Статут-
ному капiталi Товариства складає 39788 шт. акцiй, загальною номінальною 
вартістю 9 947,00 грн.

Обрано Голову Наглядової Ради Товариства Бевза Сергiя Сергiйович, 
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному 
капiталi Товариства складає 629359 шт. акцiй, загальною номінальною вар-
тістю 157 339,75 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.

Обрано члена Наглядової Ради Товариства Бевз Люсьєну Євгенiвну. Не 
надав згоди на розкриття паспортних даних часка у Статутному капiталi 
Товариства складає 833177 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 
208294,25 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.

Обрано члена Наглядової Ради Товариства Старосельську Марiю 
Степанiву, Не надав згоди на розкриття паспортних даних., частка у Статут-
ному капiталi Товариства складає 39788 шт. акцiй, загальною номінальною 
вартістю 9947,00 грн.

Звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Нестера Iгора Романовича, 
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi 
Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 500,00 грн.

Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Федика Iгора Романовича, 
Не надав згоди на розкриття паспортних даних., Частка у Статутному капiталi 
Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 500,00 грн.

Звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Романа Миколу Олександровича, паспорт 
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi 
Товариства 2 000 шт. акцiй, Загальною номінальною вартістю 500,00 грн.

Обрано Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Нестера Iгора Романовича, 

Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному 
капiталi Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 
500,00 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.

Обрано члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Федика Iгора Романовича, 
паспорт Не надав згоди на розкриття паспортних даних., Частка у Статут-
ному капiталi Товариства 2 000 шт. акцiй, загальною номінальною вартістю 
500,00 грн. Обрано на термін у відповідності до статуту.

Обрано члена Ревiзiйної комiсiї Романа Миколу Олександровича Не на-
дав згоди на розкриття паспортних даних. Частка у Статутному капiталi 
Товариства 2 000 шт. акцiй, Загальною номінальною вартістю 500,00 грн. 
Обрано на термін у відповідності до статуту.

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi у звільнених та призначених 
посадових осіб Товариства немає.         .ПрАТ «Ожидiвський Агрореммаш»

Відомості про надання згоди на вчинення знаних правоинів 
ПрАТ «Ожидiвський Агрореммаш» (Код ЄДРПОУ 00905445)

80530, Львiвська обл., Буський р-н, с.Ожидiв
Вiдповiдно до рішення загальних зборів акціонерів ( протоколу вiд 

05.04.2018 року) надана згоду на всинення знаних правочинів, а саме:
1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме «про надання в за-

ставу власного нерухомого майна» ПАТ Комерційному банку 
«Приватбанк»відповідно до договору укладеного між ПАТ КБ «Приватбанк» та 
ТзОВ Арієс Україна, по якому ПрАТ «Ожидівський Агрореммаш» виступає за-
ставодавцем. Сума правочину 12000000.00 гривень. Вартість оцінки майна то-
вариства не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 
року - 2091,2 тис. гривень. Співвідношення вартості значного правочину до вар-
тості активів товариства - 573.8%. Термін укладення договору — 36 місяців.

Уповноважити Голову правління ПрАТ «Ожидівський Агрореммаш» під-
писати від імені Товариства відповідні договори.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме угоду про на-
дання поворотно фінансової допомоги, укладену між ПрАТ «Ожидівський 
Агрореммаш» та «ТзОВ Арієс Україна». Мета отримання поворотно фінан-
сової допомоги - будівництво цеху та розбудова інфраструктуру Товари-
ства. Сума правочину 12000000,00 грн. Вартість оцінки майна товариства 
не здійснювалась, вартість чистих активів Товариства на 31.12.2017 року - 
2091,2 тис. гривень. Співвідношення вартості значного правочину до вар-
тості активів товариства — 573.8% Термін укладення договору - 10 років

Уповноважити Голову правління ПрАТ "Ожидівський Агрореммаш" підписати 
від імені Товариства відповідні договори.   ПрАТ "Ожидiвський Агрореммаш"

Повідомлення 
про намір придбання акцій

Громадянка України ФЕСЕНКО С.І., Ідентифікаційний номер 
1741103286, адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 27, кв. 5,  

повідомляє про свій намір придбати прості іменні акції ПрАТ «КЕМЗ 
«ДАРНИЦЬКМЙ» (код ЄДРПОУ 31747895) в кількості 1 848 209 (один 
мільйон вісімсот сорок вісім тисяч двісті дев’ять) штук, що складає 
44,94 %.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05839888
3. Місцезнаходження: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 

Сметанiна, буд. 3-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71
5. Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.05839888.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ» (далi - 

Товариство), Протокол засiдання № 8 вiд 06.04.2018, прийняла рiшення 
про наступне:

- Припинити повноваження члена Правлiння – директора Департаменту 
по роботi з активами Товариства Мартиненка Олександра Олександрови-
ча в зв'язку із його звільненням. Часткою в статутному капiталi Товариства 
не володiє. На посадi перебував 8 мiсяцiв. Мартиненко О.О. згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Зазначена посадова особа непогаше-
ної 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. Голова Правління  Iльюченко А.М.
06.04.2018

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕРДИчІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Бердичівський м’ясокомбінат». 2. Організаційно-правова форма: Акціо-
нерне товариство

3. Місцезнаходження: 13303, Житомирська обл., м. Бердичів, вул.. Жи-
томирська, 82. 4. Код за ЄДРПОУ: 00443430. 5. Міжміський код телефон та 
факс: +380674100843. 6. Електронна поштова адреса: myaso_brd@ukr.net. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб.  
8. Власний веб-сайт: 00443430.smida.gov.ua 

Текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного то-

вариства Бердичівський м’ясокомбінат» (далі «Товариство» та/або  
ПАТ «Бердичівський м’ясокомбінат») 05.04.2018року було прийнято рішен-
ня про зміну складу посадових осіб «Товариства»: а) відкликання та об-
рання Генерального директора, б) відкликання та обрання Голови та чле-
нів Наглядової ради, в) відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної 
комісії (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Бердичів-
ський м’ясокомбінат» №14 від 05.04.2018 року).

Підстава прийняття рішення — закінчення терміну дії повноважень. 
Звiльнено 05.04.2018 р. Генерального директора Флюра Миколу Васи-

льовича (паспорт: серiя ВМ номер 559218 виданий Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. 06.05.1998) Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента75,1344%. Перебував на посадi Генерального дирек-
тора «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 12 років.

Звiльнено 05.04.2018 р. Голову Наглядової ради Ставнiйчука Миколу 
Степановича (паспорт: серiя ВМ номер 231620 виданий Бердичiвським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.. вiд 25/10/96р.).Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.0129%.Перебував на посадi Голови Нагля-
дової ради ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 1 рiк.

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Юркiвську Свiтлану 
Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 089024 виданий Бердичiвським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 08.12.95р.) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.001%. Перебувала на посадi Члена Наглядової 
ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» -11 рокiв

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Сорочук Тетяну 
Петрiвну (паспорт: серiя ВМ номер 452616 виданий Бердичiвським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 30.12.1997р.). Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.0129%. Перебувала на посадi Члена На-
глядової ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Павлюка Петра Ароно-
вича (паспорт: серiя ВН номер 061815 виданий Бердичiвським МРВ УМВС 
України в Житомирськiй обл. вiд 15.12.2001р.). Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0.0129%. Перебував на посадi Члена Наглядової ради 
«ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Наглядової ради Войтко Наталiю Мико-
лаївну (паспорт: серiя ВМ номер 955831 виданий Бердичiвським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 16.01.2001р.). Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.0103. Перебувала на посадi Члена Нагля-
дової ради «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 1 рiк.

Звiльнено 05.04.2018 р. Голову Ревiзiйної комiсiї Бридкiвську Галину 
Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 770079 виданий Корольовським РВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 21.09.99р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.001%.Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 11 рокiв.

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Ревiзiйної комiсiї Панасюк Павла 
Станiславовича (паспорт: серiя ВМ номер 786173 виданий Бердичiвським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 15.10.1999р.). Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.0129%. Перебував на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» - 6 рокiв.

Звiльнено 05.04.2018 р. Члена Ревiзiйної комісії Мудрук Тамару Мико-
лаївну (паспорт: серiя ВМ номер 625810 виданий Бердичiвським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 23.10.1998р.). Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.0151%. Перебувала на посадi Члена 

Ревiзiйної комiсiї «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат» -6 рокiв.
Призначено 05.04.2018 р. на посаду Генерального директора Флюра Ми-

колу Васильовича (паспорт: серiя ВМ номер 559218 виданий Корольовським 
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 06.05.1998р.) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 75,1344%, кількість ЦП 11663047 шт, загальна но-
мінальна вартість ЦП 2915761,75 грн. Призначено на посаду строком на  
3 (три) роки. Займав посаду: директора Житомирського м'ясокомбiнату, Ге-
нерального директора ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Голови Ревiзiйної комісії Бридкiвську 
Галину Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 770079 виданий Корольовським 
РВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 21.09.99р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.001%, кількість ЦП 100 шт, загальна номінальна 
вартість ЦП 25,00 грн. Призначено на посаду строком на 3 (три) роки. Займала 
посаду економiста 1 категорiї ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Ревiзiйної комісії Панасюк 
Павла Станiславовича (паспорт: серiя ВМ номер 786173 виданий 
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 15.10.1999р.). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП 
2000шт, загальна номінальна вартість ЦП 500,00 грн. Призначено на по-
саду строком на 3 (три) роки. Займав посаду ветлiкаря м’ясожирового цеху 
ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Мудрук Та-
мару Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 625810 виданий Бердичiвським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 23.10.1998р.) Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.0151% , кількість ЦП 2344 шт, загальна 
номінальна вартість ЦП 586,00 грн. Призначено на посаду строком на  
3 (три) роки. Займала посаду комiрника холодильного вiддiлення  
ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Голови Наглядової ради Ставнiйчук 
Миколу Степановича (паспорт: серiя ВМ номер 231620 виданий 
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.. вiд 25/10/96р.). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП 
2000  шт, загальна номінальна вартість ЦП 500,00 грн.. Призначено на по-
саду строком на 1 (один) рiк. Займав посаду заступника начальника служ-
би облiку газу управлiння газового господарства м. Бердичiв.

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Юркiвську 
Свiтлану Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 089024 виданий Бердичiвським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 08.12.95р.). Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.001%, кількість ЦП 100 шт, загальна номінальна 
вартість ЦП 25,00 грн.. Призначено на посаду строком на 1 (один) рiк. Займала 
посаду головного бухгалтера «ПАТ «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Сорочук 
Тетяну Петрiвну (паспорт: серiя ВМ номер 452616 виданий Бердичiвським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 30.12.1997р.). Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.0129%, кількість ЦП 2000 шт, загальна но-
мінальна вартість ЦП 500,00 грн. Призначено на посаду строком на 1 
(один) рiк. Займала посаду начальника м’ясожирового цеху 
«ПАТ  «Бердичiвський м’ясокомбiнат».

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Войтко 
Наталiю Миколаївну (паспорт: серiя ВМ номер 955831 виданий 
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. вiд 16.01.2001р.). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0103%, кількість ЦП 
1603  шт, загальна номінальна вартість ЦП 400,75 грн.. Призначено на по-
саду строком на 1 (один) рiк. Займала посаду старшого спецiалiста ПФУ 
м. Бердичiв.

Призначено 05.04.2018 р. на посаду Члена Наглядової ради Аліксійчук 
Сергія Анатолійовича (паспорт: серія ВМ номер 982439 виданий Житомир-
ським МВ УМВС України в Житомирській обл. від 11.07.01р. ). Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0.001%, кількість ЦП 100шт, загальна 
номінальна вартість ЦП 25,00 грн.. Призначено на посаду строком на 1 
(один) рік. Займав посаду начальника автотранспортного цеху 
ПАТ  «Бердичiвський м’ясокомбiнат». 

У всіх посадових осіб непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Генеральний Директор  Флюр М.В.

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛЬНЕ НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦIЙНЕ ПРОЕКТНЕ БУДIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО «УКРРЕСТАВРАЦIЯ» вiд 05.04.2018 р. (Протокол №27 
рiчних загальних зборiв ПрАТ «УКРРЕСТАВРАЦIЯ» вiд 05.04.2018 р.) 
вирiшили попередньо надати згоду Товариства на укладення значних 
правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, орен-
ди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких 
договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту 
проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше 
як 500 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладен-
ня Наглядовою Радою Товариства на загальну сукупну суму/вартiсть не 

бiльш як 296805,0 тис. грн. (двiстi дев'яносто шiсть мiльйонiв вiсiмсот 
п'ять тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 59361,0 тис.грн. 
(п'ятдесят дев'ять мiльйонiв триста шiстдесят одна тисяча грн. 00 коп.). 
Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства 
Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi 
нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядо-
вої Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення 
вiдповiдних договорiв. 

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Клочко I. А., 05.04.2018.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ 
ТА РОЗВИТКУ"

2. Код за ЄДРПОУ: 26520688
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна,4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 454-27-00 (044) 454-27-22
5. Електронна поштова адреса: ubrr@ubrr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ubrr.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» повноваження 
загальних зборiв акцiонерiв Банку здiйснюються єдиним акцiонером Банку 
одноосiбно. Рiшенням єдиного Акцiонера Публiчного акцiонерного товари-
ства «Український банк реконструкцiї та розвитку» (надалi - Банк) № 4/2018 
вiд 06 квiтня 2018 р., дане рiшення має статус протоколу загальних зборiв 
акцiонерного товариства вiдповiдно до статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства», а також на пiдставi Статуту Банку прийнято рiшення про вчинення 
значних правочинiв щодо державних цiнних паперiв на загальну суму понад 
10% вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Ринкова вартiсть послуг чи сума коштiв, що є предметом правочинiв, буде 
складати 34 000 000,00 грн, а саме значний правочин з придбання з опла-
тою з 6 по 13 квiтня 2018 року облiгацiї внутрiшньої державної позики - 
середньостроковi, вiдсотковi, бездокументарнi, iменнi, ISIN-UA4000194591, 
на загальну суму операцiй не бiльше нiж 34 000 000,00 грн., з ефективною 
ставкою вiдсотка не нижче 17,00% з датою погашення – 11.07.2018 року, 
номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн., вчинити Публiчним акцiонерним това-
риством «Український банк реконструкцiї та розвитку. Вартiсть активiв Бан-
ку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 
становить 119 397 656,93 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг або 
сума коштiв, що є предметом правочинiв, до вартостi активiв Банку за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 28,47 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 488 000; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 488 000; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти»: 0. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного не передбаченi законодавством, якщо 
вони визнанi Статутом Банку, - вiдсутнi.

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

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

2. Найменування посади Локтiонов Олег Юрiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИСТВО ТУРИСТИчНОГОТЕЛЬНИЙ КОМП
ЛЕКС «ДНIСТЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

1. 04 квiтня 2018 р. Загальними зборами акцiонерiв було прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною 
вартiстю до 3 000 000,00 тис. грн., при обов’язковому попередньому 
погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає – 147022,00 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 2040.51%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61191570.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 41 348 162.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41344461
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.
2. 04 квiтня 2018 р. Загальними зборами акiонерiв було прийняте 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед особою. Гранична сукупна вартiсть 
кожного договору до 3 000 000 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає - 147 022,00 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 2040,510%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 61 191 570.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 41 348 162.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41344461
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - немає.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Генеральний директор Балагура А.В. 
10.04.2018 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» №11 від 
13.02.2018 р.

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦІННИх ПАПЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ

ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ
НИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ 

ЗРОСТАННЯ» (код за ЄДРІСІ – 13200345)
(публічне розміщення)

Викласти пункт 8 Проспекту емісії цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ ЗРОС-
ТАННЯ» в такій редакції:

«8. Відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ау-

диторська фірма «Віда-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.Місцезнаходження: 
61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.Свідоцтво про внесення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської пала-
ти України, строк дії свідоцтва: 30.03.2006 – 26.11.2020.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 
26.11.2020.»

Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬ-
НЕ ЗРОСТАННЯ» Пеняскін Ю.І.

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 
ДиректорТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСО-

ВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ» Мозгова І. Є. 

Уповноважена особа зберігача АТ «УКРСИББАНК» С. В. Полторацька

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасниківТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол №162 від 12лютого 2018 року

ЗМІНИ
ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИх СЕРТИФІКАТІВ

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого неди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ» викласти в такій редакції:

«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
30.03.2006 – 26.11.2020.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», 
Директор Мозгова І.Є. 

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК»   Полторацька С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасниківТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

Протокол №162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ

ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИх СЕРТИФІКАТІВ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого неди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ – ФОНД АКЦІЙ» викласти в такій редакції:

«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.Місцезнаходження: 

61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
30.03.2006 – 26.11.2020.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», 
Директор Мозгова І.Є. 

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК»  Полторацька С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕС-
ТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

Протокол №162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ

ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИх СЕРТИФІКАТІВ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ЕНЕРГЕТИчНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 12 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого неди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕС-
ТИЦІЇ» викласти в такій редакції:

«12. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
30.03.2006 – 26.11.2020.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

Уповноважена особа 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор Ведрин-

ська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», 
Директор Мозгова І.Є.

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК»   Полторацька С.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 
Протокол № 162 від 12 лютого 2018 року
ЗМІНИ

ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИх СЕРТИФІКАТІВ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Пункт 13 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого неди-
версифікованого пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІ-
ТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ» викласти в такій редакції:

«13. Відомості про аудиторську фірму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ау-

диторська фірма «Віда-Аудит».
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23463381.
Місцезнаходження: 61012, м. Харків, вул. Конторська, буд. 8.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 
30.03.2006 – 26.11.2020.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних па-
перів, видане НКЦПФР, строк дії свідоцтва: 02.07.2013 – 26.11.2020.»

Уповноважена особа ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА», Директор  Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ», 
Директор Мозгова І.Є.

Уповноважена особа зберігача «АТ «УКРСИББАНК» Полторацька С.В.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БМУ27»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМУ-27», 01271126, Україна, Черкась-
ка обл., Соснiвський р-н, 18000, м.Черкаси, вул.Смiлянська,143, 
0472659783

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу
лярну річну інформацію: http://bmu27.emitents.net.ua/ua/.
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛЬМИРСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00908573, Україна, Черкаська обл., 
Золотонiський р-н, 19741, село Вознесенське, вулиця Шевченка, буди-
нок 65, /04737/2-01-31

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛЬМИРСЬКЕ РЕМОНТНОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Крим-93», 21485757, 04212, м.Київ, 
вул.Малиновського, б.5, 
(044)544-80-94

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

06.04.2018

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

21485757.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМ93»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОхІМІчНИх ПОКРИТТІВ» (код за ЄДРПОУ 14315799). 
Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон 
(факс) – (044)481-26-23. Електронна поштова адреса – zehp@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.zehp.kiev.ua. Вид особливої ін-
формації – відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів 

купівлі-продажу товарів та надання послуг на граничну сукупну вартість 
3000 тис. грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 1087 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
275,98%. Загальна кількість голосуючих акцій – 285401 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 255874 
шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня  - 255874 шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

Директор Галінський О.В.  06.04.18р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул. Князя 

Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 

69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.roe.vsei.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р. ) припинено повно-
важення члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради - Лавренка 
Миколи Миколайовича. Частка, якою володiє посадова особа в статутно-
му капiталi емiтента, складає 0,000002%. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради 
Товариства - з 23.07.2013р., а на посадi Голови Наглядової ради Товари-
ства - з 08.09.2015р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Наглядової ради - Судака Iгоря Олександровича. Частка, 
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебуван-
ня на посадi - з 23.07.2013р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Наглядової ради - Зоммера Анатолiя Еммануїловича. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України 
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 
Строк перебування на посадi - з 23.07.2013р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Наглядової ради - Iвасенка Григорiя Iвановича. Частка, 
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебуван-
ня на посадi - з 25.03.2016р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Наглядової ради -Маслової-Левченко Марини Анатолiївни. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та 
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа 
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк 
перебування на посадi - з 06.04.2017р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-

важення члена Наглядової ради - Санченка Юрiя Миколайовича. Частка, 
якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебуван-
ня на посадi - з 25.03.2016р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Наглядової ради - Грабової Людмили Володимирiвни. 
Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, 
складає 0,000002%.Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та 
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа 
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк 
перебування на посадi - з 25.03.2016р.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення Голови Ревiзiйної комiсiї, члена Ревiзiйної комiсiї - Ракової Оле-
ни Сергiївни. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та 
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа 
не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк 
перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - з 23.07.2013р., 
строк перебування на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - з 
06.04.2017р.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Ревiзiйної комiсiї - Довгошиї Федора Володимировича. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України 
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на 
посадi - з 08.05.2014р.Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Ревiзiйної комiсiї - Бiнєєвої Свiтлани Махмудiвни. Посадо-
ва особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України 
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на 
посадi - з 08.05.2014р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Ревiзiйної комiсiї - Кудiнової Олени Вiкторiвни. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 
Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист 
персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на посадi - з 
06.04.2017р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) припинено повно-
важення члена Ревiзiйної комiсiї - Борисюк Юлiї Олександрiвни. Посадо-
ва особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України 
«Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на 
посадi - з 06.04.2017р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товари-
ство) вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом На-
глядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича. Посадова 
особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Рiшенням Наглядової ради 
Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2018р.) Лав-
ренка Миколу Миколайовича з 05.04.2018р.обрано Головою Наглядової 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РIВНЕОБЛЕНЕРГО”



№68, 10 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

ради Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про 
Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обирається Нагля-
довою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобран-
ня. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: Перший 
Вiце-Президент, Президент юридичної особи. Посадова особа не має не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Судака Iгоря Олександровича. Посадова особа є 
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє 
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, 
Старший Вiце-Президент юридичної особи. Посадова особа не має непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Зоммера Анатолiя Еммануїловича. Посадова особа 
є представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє 
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: Вiце-Президент з розвитку енергетики юридичної 
особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Iвасенка Григорiя Iвановича. Посадова особа є 
акцiонером Товариства, яка володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента,що складає 0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: начальник 
виробничо-технiчного вiддiлу департаменту технiчної полiтики юридичних 
осiб. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Маслову-Левченко Марину Анатолiївну. Посадова 
особа є представником акцiонера Washington Holdings B.V.Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000002%. Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала наступнi iншi посади: провiдний фахiвець департаменту 
корпоративних вiдносин та приватизацiї юридичної особи. Посадова осо-
ба не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Ке-
руючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист 
персональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Санченка Юрiя Миколайовича. Посадова особа є 
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє 
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: заступник директора з економiки, директор вироб-
ничого департаменту юридичної особи. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Наглядо-
вої ради Товариства Грабову Людмилу Володимирiвну. Посадова особа є 
представником акцiонера Washington Holdings B.V. Частка, якою володiє 
посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Строк, на який обрано - три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 

наступнi iншi посади: заступник начальника вiддiлу корпоративних 
вiдносин, заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння юри-
дичної особи, член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Кудiнову Олену Вiкторiвну. Строк, на який обрано -  
5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi поса-
ди: економiст 1 категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштiв, економiст 1 
категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв, 
фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту юри-
дичних осiб. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних», посадова особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Ракову Олену Сергiївну.Строк, на який обрано -  
5 (п'ять) рокiв.Рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 05.04.2018р. 
(протокол вiд 05.04.2018р.) Ракову Олену Сергiївну обрано Головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Поло-
ження про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї обираєть-
ся членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа до переобрання. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: начальник вiддiлу тарифоутво-
рення та розрахункiв з енергоринком, начальник вiддiлу тарифоутворення 
юридичної особи. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 
Закону України «Про захист персональних даних», посадова особа не на-
дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова осо-
ба не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Борисюк Юлiю Олександрiвну. Строк, на який обрано 
- 5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi по-
сади: головний спецiалiст вiддiлу торгових операцiй юридичної особи. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України 
«Про захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Бiнєєву Свiтлану Махмудiвну. Строк, на який обрано - 
5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi поса-
ди: заступник начальника вiддiлу iнвестицiйного планування, заступник 
начальника вiддiлу iнвестицiйного планування департаменту технiчної 
полiтики юридичних осiб. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України 
та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. По-
садова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) 
вiд 05.04.2018р. (протокол б/н вiд 05.04.2018р.) обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства Мельник Iрину Володимирiвну. Строк, на який обрано  - 
5 (п'ять) рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi iншi поса-
ди: фахiвець з торгiвлi цiнними паперами юридичних осiб, фахiвець з 
бiржових операцiй юридичної особи. Посадова особа не має непогаше-
них судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних 
даних», посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. 

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   Невмержицький Сергiй Миколайович
Голова Правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  06.04.2018
  (дата)
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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 емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера 

А, офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: інформація 
про зміну складу посадових осіб.

II. Текст повідомлення
06.04.2018 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тек-

сту – «Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИ-
ЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товари-
ство») було прийнято наступні рішення (оформлене Протоколом Зборів 
№ 2018/1 від 06.04.2017 року):

1. У зв’язку зі зміною статусу Товариства на таке, що не здійснювало 
публічної пропозиції акцій, та відсутністю подальшої необхідності мати в 
складі Наглядової ради не менше 5 осіб (включаючи незалежних директо-
рів), а також наближення закінчення терміну, на який було обрано Голову 
та членів Наглядової ради Товариства, достроково припинити з 06.04.2018 
року (вважати останнім днем перебування на посаді) повноваження Голови 
та членів Наглядової ради в наступному складі:

• Голова Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України 
Червяк Ігор Анатолійович (особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% 
статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та 
наближення закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену по-
саду обіймав з 05.08.2016 року;

• Член Наглядової ради – незалежний директор – громадянин України 
Вангелій Олександр Іванович (особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 
0,00% статутного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства 
та наближення закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену 
посаду обіймав з 05.08.2016 року;

• Член Наглядової ради – громадянка України Карп Олена Володими-
рівна (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями 
Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу То-
вариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 
обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та наближення закінчення 
терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду обіймала з 
05.08.2016 року;

• Член Наглядової ради – громадянин України Габель Роман Осипович 
(особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями Това-
риства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу Товари-
ства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; об-
ґрунтування змін – зміна статусу Товариства та наближення закінчення 
терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду обіймала з 
05.08.2016 року;

• Член Наглядової ради – громадянин Республіки Білорусь Троян Сла-
вомир Євгенович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статут-
ного капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; обґрунтування змін – зміна статусу Товариства та набли-

ження закінчення терміну, на який особу було обрано). Зазначену посаду 
обіймав з 05.08.2016 року.

2. У зв’язку із необхідністю формування повноважного легітимного 
складу Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, обрати Голо-
ву та 2 членів Наглядової ради Товариства, з терміном повноважень з 
07.04.2018 року (вважати першим днем наявності повноважень) до 
30.04.2021 року включно, з урахуванням положень статті 53 ЗУ «Про акціо-
нерні товариства», в наступному складі:

• Голова Наглядової ради – громадянин України Червяк Ігор Анатолійо-
вич (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акціями 
Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капіталу То-
вариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включно з урахуван-
ням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність формування 
Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: з 01.04.2010 року і до цього часу працює водієм тран-
спортного цеху ПАТ «Стома», з 05.08.2016 року і до цього часу перебував 
на посаді незалежного Голови Наглядової ради Товариства – незалежного 
директора; дана особа не є акціонером або представником групи акціоне-
рів, але є представником акціонера – компанії «ФЕРНХОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІ-
ТЕД» («FERNHALL HOLDINGS LIMITED»);

• Член Наглядової ради – громадянин України Габель Роман Осипо-
вич (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних; акція-
ми Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статутного капі-
талу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включно з 
урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність 
формування Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: з 13.02.2012 року по 23.07.2013 року 
включно працював на посаді Заступника Генерального директора з 
інформаційно-аналітичних питань ТОВ «Мілленіум Консалтинг», з 
24.07.2013 року по 08.01.2014 року включно працював на посаді Заступ-
ника Генерального директора з інформаційно-аналітичних питань 
ТОВ  «Севен Хілз Інвестментс Груп», з 08.01.2014 року працює на по-
саді спеціаліста з управління активами ТОВ «Мілленіум Ессет Менедж-
мент», з 05.08.2016 року і до цього часу був членом Наглядової ради 
Товариства; дана особа не є акціонером або представником групи акці-
онерів, але є представником акціонера Товариства – Товариства з об-
меженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент» ЗНВПІФ 
«Мілленіум Проперті Девелопмент»);

• Член Наглядової ради – громадянин Республіки Білорусь Троян Сла-
вомир Євгенович (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних; акціями Товариства не володіє; розмір пакету акцій – 0,00% статут-
ного капіталу Товариства; термін повноважень – до 30.04.2021 року включ-
но з урахуванням обмежень, зазначених вище; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; обґрунтування змін – необхідність 
формування Наглядової ради Товариства; посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: 13.12.2004 року прийнятий на роботу до  
ТОВ «Міжрегіональна Фінансова Компанія» (28.09.2005 року змінило назву 
на ТОВ «Мілленіум Капітал») на посаду фахівця з професійної діяльності з 
цінними паперами, 01.09.2009 року переведений на тому ж підприємстві на 
посаду фахівця відділу торгівельних операцій, з 05.08.2016 року і до цього 
часу був членом Наглядової ради Товариства; дана особа не є акціонером 
або представником групи акціонерів, вона є представником акціонера То-
вариства – «ВАЛЛЕТОРТ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД» («VALLETORT 
ENTERPRISES LIMITED»).

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  __________  Разумов Ю.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.04.2018 року
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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 емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ».
2. Код за ЄДРПОУ: 32072081.
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, літера А, 

офіс 175.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-20-82, (044) 490-20-82.

5. Електронна поштова адреса: o.komirny@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
06.04.2018 року на чергових загальних зборах акціонерів (далі по тексту – 

«Збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ» (далі по тексту – «Товариство») 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИчЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИх КОН
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 5917730, (044) 5917730.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/site/31987690/.
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 ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛА-
НИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Яніцька Лариса 
Анатоліївна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені 
внесенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийнят-
тям нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
1,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано. 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛА-
НИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суруп Володимир 
Юрійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені вне-
сенням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям 
нової редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 17,3%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 36 330,00 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної особи 
на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 
року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Про-
токолу № 19 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛА-
НИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Посадова особа Лелека Тетяна 
Петрівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені внесен-
ням змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та прийняттям нової 
редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
1,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ 

КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи 
виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 19 ПрАТ «ЗА-
ВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 
05.04.2018 року. Посадова особа Суботенко Микола Олексійович, яка за-
ймала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження. 
Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені прийняттям но-
вої редакції Статуту Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 16,7%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 35 070,00 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано. Нікого не обрано на посаду Ревізора 
акціонерного товариства замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗА-
ВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. 
Яніцька Лариса Анатоліївна обрано на посаду Член Наглядової ради з 06 квіт-
ня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00047619047%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голов-
ного бухгалтера ТОВ «ЗАВОД ЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Члена Наглядової ради 
акціонерного товариства Яніцька Л.А. є акціонером Товариства. Згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗА-
ВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Обрання посадо-
вої особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 05.04.2018 року. Су-
руп Володимир Юрійович обрано на посаду Член Наглядової ради з 06 квіт-
ня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 17,3%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 36 330,00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: ТОВ «Бетон Комплекс», Голова Товариства. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 36 330 акцій. Член Наглядової ради акціонерного 
товариства Суруп В.Ю. є акціонером Товариства. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» 05.04.2018 року. Об-
рання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 19 Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» від 
05.04.2018 року. Лелека Тетяна Петрівна обрано на посаду Член Наглядової 
ради з 06 квітня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0,00047619047%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,00 грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: ТОВ «Завод ЗБК ім. Св. Ковальської», бухгалтер. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Член Наглядової ради акці-
онерного товариства Лелека Т.П. є акціонером Товариства. Згоди фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано.

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

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

2. Директор   Пилипенко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  10.04.2018
  (дата)

було прийнято наступне рішення (оформлене Протоколом Зборів № 2018/1 від 
06.04.2018 року) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

Попередньо схвалити значні правочини (в тому числі, стосовно яких іс-
нує заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року з моменту проведення цих Зборів; характер правочинів: правочини 
купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користу-
вання, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, по-
зики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, збері-
гання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, 
переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична 
сукупна вартість значних правочинів (в тому числі, стосовно яких існує за-
інтересованість) становить 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Право-
чини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Нагля-
дової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення 
Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним 
вище у цьому рішенні Зборів.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 37 930 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вартос-
ті правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності – 263,64355%. Загальна кількість голосуючих акцій – 
159 964 380 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
Зборах – 97 968 239 штук; «за» прийняття даного рішення проголосувало 
97 968 239 голосуючих акцій, що становить 100% від тих, що прийняли рі-
шення у Зборах, «проти» – 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:
Голова правління  ___________  Разумов Ю.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.04.2018 року

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИх КОН
СТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31987690.
3. Місцезнаходження - 02140 , м. Київ, вул. Єлизавети чавдар, буд. 3.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 5917730, (044) 5917730.
5. Електронна поштова адреса - o.subotenko@kovalska.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації https://smida.gov.ua/site/31987690/.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення -Прийняття рі
шення 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: 05.04.2018 року; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: договори на 
передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку ; Гранич-
на сукупна вартість правочинів: 20 000 тис. грн.; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 6 144,2 тис. грн.; Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 325,51024%; Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 210 000 (двісті десять тисяч) штук акцій; Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 210 000 (двісті 
десять тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 210 000 (двісті десять тисяч) штук акцій; Кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.

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

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

2. Директор   Пилипенко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  10.04.2018
  (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 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЕРНСТ ЕНД 
ЯНГ УКРАУДИТ", 21644227, 
вул. Хрещатик, 19-А, м.Київ, Печерський, 
01001, Україна, +38 (044) 490-30-00

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

06.04.2018 р.

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

http://www.ey.com/UA/uk/About-us (роздiл 
"Про нас")

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 34576883
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(+ 38 044) 390-67-33

5. Електронна поштова 
адреса 

info@crediteurope.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття 

рішення про виплату 
дивідендів

ІІ. Текст повідомлення:
04 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПАТ» КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК» прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам в 
розмірі 161 600 000,00 гривень. 04 квітня 2018 року Спостережна рада 
ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» прийняла рішення про визначення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів -  
20 квітня 2018 року. Строки виплати дивідендів - два місяці з моменту 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів. Спосіб виплати 
дивідендів – через національну депозитарну систему України. Порядок 
виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

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

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

Голова Правління  ________________  Онур Анлиатамер
 (підпис)  М.П. 
  06.04.2018 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РIВНЕОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05424874
3. Місцезнаходження 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
5. Електронна поштова адреса INFO@ROE.VSEI.UA
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018 
року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: 
укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед Товариством.

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 2 430 434 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 102,86 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 84 311 147 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 74 192 923 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
70 969 512 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство) вiд 05.04.2018 
року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: 
укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 
зобов’язань Товариства перед особою.

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 2 430 434 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 102,86 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 84 311 147 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 74 192 923 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
70 969 512 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 0 штук. 

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

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

2. Найменування посади   Невмержицький Сергiй Миколайович
Голова правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  06.04.2018
  (дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Завод електрохімічних покриттів» 

(код за ЄДРПОУ 14315799). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-23. Електронна поштова адре-
са – zehp@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.zehp.kiev.ua. 
Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 06.04.18р. прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вартість 
активів за даними останньої річної фінансової звітності – 1229 тис. грн. За-
гальна кількість голосуючих акцій – 285401 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 255874 шт., кількість го-

лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 3060 шт., 
«проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість по-
слуг - 127 тис. грн. Співвідношення* – 10,33%; 2) Ринкова вартість послуг - 
222 тис. грн. Співвідношення* – 18,06%; 3) Ринкова вартість послуг -  
584 тис. грн. Співвідношення* – 47,51%; 4) Ринкова вартість послуг -  
271 тис. грн. Співвідношення* – 22,05%; 5) Ринкова вартість послуг -  
71 тис. грн. Співвідношення* – 5,77%.

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

Директор Галінський О.В.  06.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЕЛЕКТРОхІМІчНИх ПОКРИТТІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУчАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД ВЕДА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Бучанський приладобудiвний завод 
ВЕДА», 05756731, 08292, Київ-
ська обл., м.Буча, вул.Горького, 8, 
(0297)25-874

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

06.04.2018

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

www.veda.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ 

«СТОЛИЦЯ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «СТОЛИЦЯ», 
25409492, 01133, м. Київ, 
вул. Мечнiкова, 10/2, оф.67, 
(044)234-85-01, 234-11-79

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

06.04.2018

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

www.bks.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРшИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН 

ПІДВОДНИх ТА ГІДРОТЕхНІчНИх РОБІТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Перший експедицiйний загiн пiдводних 
та гiдротехнiчних робiт», 14287666, м.
Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12, 
(044)428-85-62

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

06.04.2018

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

www.1EZPGR.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРВОНИЙ МАК»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Червоний Мак», 19116461, 02166, 
м. Київ , пр-т Лiсовий, 39, 
(044) 544-80-94

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

06.04.2018

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

19116461.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТЕРх»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017р.

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«СТЕРХ», 22937471, 02068, м.Київ, 
пр-т Григоренко 7-В, кв. 147, 
(044)5721016

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

06.04.2018

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

22937471.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕЯСЛАВхМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАН

СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13242»
Річна інформація емітента цінних паперів 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Переяслав-Хмельницьке автотранспортне 
пiдприємство 13242», 05538840
Київська обл., 08400, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв Днiпра, буд.32, 
(045)6752870

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

06.04.2018

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

http://atp13242.ucoz.ru/
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 05538626, 08600, 
Київська обл., м. Василькiв, вул. Трак-
торна, 13 (045) 7124476

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

06.04.2018

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

http://vatvvap.informs.net.ua/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА», 
05414746, Радянська, 8, с. Нове 
Тарутине, Тарутинський, Одеська об-
ласть, 68512, Україна, 0484731559

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

05.04.2018

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

druzhba.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Боярське автотранспортне 
пiдприємство», 05538879, 08150, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м.Боярка, вул.Шевченка, б.176, 
(04598)36-737

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

06.04.2018

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

05538879.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Торговий дiм Морозiвський», 
24941718, 01034, м.Київ, 
вул.Л.Толстого/Володимирська, 
буд.11/61 А, (044)238-68-51

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

06.04.2018

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

24941718.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАНОБУДIВНА ФIРМА «СТРIЛА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАНОБУДIВНА ФIРМА 
«СТРIЛА», 01349495, Київська обл., 
Броварський район, 07400, м.
Бровари, вул. Щолкiвська, буд. 1, 
(044)5946804

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

06.04.2018

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

http://strilakbf.com.ua

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 "ПТАхОФА
БРИКА "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 05477066
3. Місцезнаходження 08635, Київська область, 

Василькiвський район, село 
Крушинка, вулиця Колгоспна, 
будинок 11

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0457162277 0457162277

5. Електронна поштова 
адреса

gov@pfu.ovostar.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://ukraina.pat.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа, головний бухгалтер Сапожнiк Вiталiй Володимиро-

вич, з 05 квiтня 2018 р. звiльнений з посади за власним бажанням на 
пiдставi наказу Директора Товариства № 5-к вiд 05 квiтня 2018 р. Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 17 листопада 2011 р. Посадова особа 
згоди на розкриття поспортних даних не надавала. Посадова особа 
акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Посадова особа, головний бухгалтер Перникоза Володимир Васильо-
вич, призначений на посаду з 06 квiтня 2018 р. безстроково на пiдставi 
наказу Директора Товариства №6-к вiд 05 квiтня 2018 р. Посадова особа 
згоди на розкриття поспортних даних не надавала. Iншi посади, якi поса-
дова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 01.10.2010 р. i по даний 
час ТОВ «ЯСЕНСВIТ», провiдний бухгалтер; 01.09.2014 р. i по даний час 
ТОВ «ОВОСТАР», головний бухгалтер (за сумiсництвом), 03.04.2018 р. i 
по даний час ТОВ «ОВОСТАР ЮНIОН», головний бухгалтер (за 
сумiсництвом), член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МАЛИНОВЕ». Посадова осо-
ба акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Гусар Юрiй Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КОМПАНIЯ ЕНЗИМ”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Компанiя Ензим"
2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, м.Львiв, 

вул. Личакiвська,232
4. Міжміський код, телефон та факс (032)298-98-05 (032)298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.enzym.lviv.ua

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

II. Текст повідомлення
№
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме

том 
правочину 
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.04.2018 75000 570221 13.1528

05 квiтня 2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Компанiя Ензим» 
(надалi -Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на укладення 
значного правочину. Предмет правочину - залучення кредитного 
фiнансування. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину Статутом не передбаченi. 

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 Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАш»

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

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»; 2. Код за 
ЄДРПОУ 00218012; 3. Місцезнаходження 71101 Бердянськ Мелітополь-
ське шосе, 77; 4. Міжміський код, телефон та факс 06153 2-00-42 06153 
2-35-81; 5. Електронна поштова адреса 00218012@emitent.net.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації www.yuzhgidromash.com; 7. Вид особливої ін-
формації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповід-
ного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення. 1)..Дата прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення значного правочину: 04.04.2018;Назва уповноваженого 
органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів, протокол №19.Пред-
мет правочину: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені 
з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором 
про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р., укла-
деного між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ПЗГМ»Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодав-
ства: 16354,6тис. Грн;Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 58343 тис. грн;Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,03181%; 
Загальна кількість голосуючих акцій:51199645 ; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 47430578; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 47430578; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: немає

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 Грищенко М.В. 04.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АПТЕчНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МЕДПРЕПАРАТИ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ»: 
2. Код за ЄДРПОУ: 05484706. 3. Місцезнаходження: 24800, Вінниць-
ка обл., смт. Чечельник, вул. Антонішина 39. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс ( 04351) 2-22-04. 5. Електронна поштова адреса: 
medpreparat@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
aptmedpreparat.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 03.04.2018; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру пра-
вочинів: придбання лікарських засобів та предметів догляду за хво-
рими для їх роздрібної реалізації та забезпечення хворих по пільго-
вих рецептах; Гранична сукупна вартість правочинів: 4000000  тис.  грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 408600 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 978,95252%; Загальна кількість го-
лосуючих акцій: ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 5582075 ; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 5582075 ; Кількість голосую-
чих 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 відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Директор Стрельчук В.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АПТЕчНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕ
ПАРАТИ»: 2. Код за ЄДРПОУ: 05484706. 3. Місцезнаходження: 24800, 
Вінницька обл., смт. Чечельник, вул. Антонішина 39. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс ( 04351) 2-22-04. 5. Електронна поштова адреса: medpreparat@
emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: aptmedpreparat.com.ua. 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

03.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано у зв’язкуі з дообран-
ням члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа Крутоус Любов 
Миколаївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних ), призначена 
на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 1,749%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1682,85грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: бухгалтер ПрАТ «АП «Медпрепарати». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 168285шт. Акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Директор  Стрельчук В.І.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Фондова бiржа ПФТС"

2. Код за ЄДРПОУ 21672206
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, 

вул. Шовковична, 42-44
4. Міжміський код, телефон та факс 044-277-50-00 044-277-50-01
5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.pfts.ua

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

II. Текст повідомлення
04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове 

повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена На-
глядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра 
Андрiйовича, який був обраний на посаду члена Наглядової ради 
27.12.2017р. рiшенням Загальних зборiв ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» як 
представник акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» (згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано). Посадова особа не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Змiни у персональ-

ному складi посадових осiб зумовленi положеннями ч.6-7 ст.53 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та п.12.6 Статуту ПАТ «Фондова 
бiржа ПФТС». Особа перебувала на посадi з 27.12.2017 року по 
04.04.2018 року.

04.04.2018 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» отримало письмове 
повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» про замiну члена На-
глядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бакакiна Олександра 
Андрiйовича обраного як представника акцiонера ПрАТ «Альтана Капiтал» 
на нового члена Наглядової ради ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» Бойка Юрiя 
Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Посадова особа призначена як представник акцiонера ПрАТ «Аль-
тана Капiтал». Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадо-
ва особа не має. Змiни у персональному складi посадових осiб зумовленi 
положеннями ч.6-7 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
п.12.6 Статуту ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Посадову особу призначено з 
04.04.2018 р. на строк до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «Фондо-
ва бiржа ПФТС». Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор.

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 Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2018
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА ПФТС”

До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства 
«Нижньодністровська ГЕС»

Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» код 
ЄДРПОУ 30149623, 

(місцезнаходження товариства : Україна, 60236, Чернівецька область, 
м. Новодністровськ)

повідомляє, що в повідомленні про річні загальні збори акціонерів, 
опублікованому в «Відомостях НКЦПФР» №50 від 14.03.2018 р. на 
стр.59, в зв’язку з коригуванням в результаті аудиторської перевірки 
відстрочених податкових активів в сторону зменшення, попередню ін-
формацію щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2017 рік в повідомленні про загальні збори вважати недійсною. 

Уточнена інформація щодо основних показників фінансово-
господарської діяльності ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2017 рік 
(тис. грн.) надається.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній
2016 р.

Усього активів 154 438 148 792

Основні засоби 60 211 67 847
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 489 2 287
Сумарна дебіторська заборгованість 32 393 39 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 748 12 215
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 144 808 142 439
Статутний капітал 475 329 475 329
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 9 630 6 353
Чистий прибуток (збиток) 3 291 1 834
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47 532 941 47 532 941
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

134 137

Наглядова Рада.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОБРОБУТ АГ»

Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОБРОБУТ АГ», код за ЄДРПОУ – 30149639, місцезнаходження: 
вул. Українська, буд. 24, село Ломачинці, Сокирянський, Чернiвецька об-
ласть, 60235, Україна, міжміський код та телефон емітента: 0373941061.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: dobrobud.cv.ua Директор Свидинюк О.В. підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМОГА», 
00855380, д/н, с. Перемога, 
Тарутинський, Одеська область, 68545, 
Україна, (04847) 5-62-34

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

05.04.2018

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

http://pobeda.prat.ua/

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ТЕРМIНАЛМ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження – 04074, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 5019182, (044) 5019182.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття 
Інформації - https://smida.gov.ua/site/31749934/.
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 Положен-
ня  - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
1). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру право-
чинів: договори купівлі-продажу (поставки, міни, виконання) товарів (ро-
біт, послуг); Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис. грн.; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 129,87519%; Загальна кількість голосуючих 
акцій: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000 
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.

2). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року; 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочи-
нів: договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на 
виконання будівельних робіт; Гранична сукупна вартість правочинів: 
50  000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 64,93759%; Загальна кількість 
голосуючих акцій: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук ак-
цій; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 5 240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000 
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0  штук акцій.

3). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 05.04.2018 року; 
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочи-
нів: 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 звітнос-
ті: 76 997 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 64,93759%; Загальна кількість голосуючих акцій: 
5  240 000 (п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 240 000 
(п'ять мільйонів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення: 5 240 000 (п'ять мільйо-
нів двісті сорок тисяч) штук акцій; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0 штук акцій.

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

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

2. Директор   Немикін Василь Олександрович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  10.04.2018
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛМ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товари

ство «Українська гірничометалургійна компанія»
1.2. Код за ЄДРПОУ 25412086
1.3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 2067253, 2067253
1.5. Електронна поштова адреса t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://www.ugmk.ua/
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

2. Текст повідомлення
05.04.2018 р. позачерговими загальними зборами акціонерів Приват-

ного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компа-
нія» (надалі – Товариство) прийнято рішення про придбання (викуп) 
власних акцій.

Порядок викупу: у визначеного загальними зборами акціонера, за 
його згодою, шляхом укладення договору купівлі-продажу цінних папе-
рів.

Тип та/або клас акцій, категорія акцій, форма існування, їх кількість 
акцій що викуповуються: Товариство придбає (викупляє) 1 101 407 штук 
простих акцій Товариства, форма випуску – бездокументарна, номіналь-
ною вартістю 1,00 гривня кожна, загальною номінальною вартістю  
1 101 407,00 грн.

Строк (період) викупу: протягом 15 календарних днів з дати прий-
няття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення. Строк 
оплати – згідно умов договору купівлі – продажу акцій.

Придбання (викуп) акцій здійснюється з метою їх наступного прода-
жу.

Ціна викупу акцій Товариства становить 46,4670798351 грн. за одну 
акцію. Ціна викупу акцій не є меншою за ринкову вартість, визначену 
суб’єктом оціночної діяльності. Оплата акцій, що викуповуються, здій-
снюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та скла-
дає 51 179 167,00 грн.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу при-
бутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство 
повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товари-
ством акції.

Прибуток на акцію за фінансовою звітністю 2017 р. складає 
6,77566 грн.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, 
що підлягають викупу до статутного капіталу Товариства – 5,00%.

Станом до викупу акцій, більш як 10% акцій Товариства володіють 
акціонери: TROTIO HOLDINGS LIMITED, FRANKIRO HOLDINGS 
LIMITED.

Товариство не буде здійснювати викуп акцій у членів Наглядової 
ради та виконавчого органу.

Товариство викупляє акції в акціонера – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АЕРОНН» (ідентифікаційний номер: 34851178), який 
володіє 1 101 407 шт. простих акцій Товариства, частка у загальній кіль-
кості акцій станом до викупу акцій – 5%.

Емітент не володіє раніше викупленими акціями власної емісії.
Акції зареєстровані згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій за 

№ 87/1/09, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата реєстрації 03.04.2009 р. Форма існування акцій – бездоку-
ментарна.

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

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

Генеральний директор Собчук В.В. підпис, м. п. 05.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «УКРАЇНСЬКА ГІРНИчОМЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №68, 10 квітня 2018 р. 
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ТЕРМIНАЛМ».

2. Код за ЄДРПОУ – 31749934.
3. Місцезнаходження - 04074 , м. Київ, вул. Резервна, буд. 8.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 5019182, (044) 5019182.
5. Електронна поштова адреса - office@siltek.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/
site/31749934/.

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 ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова осо-
ба Суботенко Микола Олексійович, 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 0,16698473282%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 2187,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи викона-
но на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суботенко Ми-
кола Олексійович,обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня 
2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,16698%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2187,50 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Директор з економіки та фінансів ПАТ «Завод залізобетонних 
конструкцій ім. Світлани Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 8 750 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства 
Суботенко М.О. є акціонером Товариства.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова 
особа Пилипенко Олександр Сергійович, яка займала посаду Член На-
глядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі 
посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,66001908396%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи викона-

но на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Пилипенко 
Олександр Сергійович, обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квіт-
ня 2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,660019%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8646,25 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «Завод залізобетонних конструк-
цій ім. Світлани Ковальської». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 34585 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано. Член Наглядової ради акціонерного товариства Пилипен-
ко  О.С. є акціонером Товариства.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова 
особа Суруп Володимир 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 0,172996%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 2266,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Обрання посадової особи викона-
но на підставі Протоколу № 18 Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова особа Суруп Володи-
мир Юрійович, обрана на посаду Член Наглядової ради з 06 квітня 
2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,172996%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2266,25 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Товариства ТОВ «Бетон Комплекс». Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 9065 акцій. Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради акціонер-
ного товариства Суруп В.Ю. є акціонером Товариства.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» 05.04.2018 року. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 18 Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» від 05.04.2018 року. Посадова 
особа Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ» (код за 
ЄДРПОУ - 35142753), яка займала посаду Ревізор акціонерного товари-
ства, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової 
особи обумовлені прийняттям нової редакції Статуту Товариства. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 99%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 1 296 900,00 грн. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 3 роки. Іншої інформації немає. Нікого не обрано на посаду 
Ревізора акціонерного товариства замість особи, повноваження якої при-
пинено. 

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

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

2. Директор   Немикін Василь Олександрович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  10.04.2018
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРМIНАЛМ»

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

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали пуб лічне (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 «СЕРЕДНЬО ДНIП
РОВСЬКЕ РЕМОНТНОБУДIВЕЛЬНЕ СПЕЦIА ЛI
ЗОВАНЕ УПРАВЛIННЯ», 04720375, Запорізька обл., 69600, 
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, (061) 222-10-87

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«хIМПРОЕКТ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «ХIМПРОЕКТ», 23487660, Луганська обл. 93400 мiсто Сєвєро-
донецьк проспект Космонавтiв,буд.15А, 0645254902

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://23487660.smida.gov.ua
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
 ТОВАРИСТВО «шКІРСИРОВИННИЙ 
 ЗАВОД»
2. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента  05502098
3. Місцезнаходження емітента  65025, м.Одеса, 
 21-й км. Старокиївської 
 дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон 
та факс емітента  048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса 
емітента  leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  http://www.kojzavod.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI.  Рішення про зміну складу 
 посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
05.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « шкірсировин

ний завод », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Гладуна Сергія Ана-
толійовича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа пере-
бувала на посаді з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 13.52%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Ворошилова Леоніда 
Валерійовича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа пе-
ребувала на посаді з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товариства 
13.38%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Рибака Ігора, (згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 
з 05.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства

- обрано на посаду члена наглядової ради Ярославська Світлана Геор-
гіївна - акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протя-
гом останніх 5 років своєї діяльності не працює, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капіталі Товари-
ства 16.44%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Ворошилова Леоніда Вале-
рійовича- акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, 
протягом останніх 5 років своєї діяльності обiймає посаду заступника ке-
рівника, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
частка у статутному капіталі Товариства 13.38%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Рибака Ігора - акціонер това-
риства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано).
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років сво-
єї діяльності обiймає посаду керівника, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства.

Протоколом засідання Наглядової ради від 05.04.2018 року відпо
відно до Статуту 

- обрано на посаду Голови наглядової ради Рибака Ігоря, (згоди фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа при-
значена на строк 3 роки. 

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

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

М.П. (підпис)
Вдовіченко Л.А.

(ініціали та прізвище керівника) 
06.04.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«шКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «шКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05502098
3. Місцезнаходження емітента 65025, м.Одеса, 21-й км. Старокиївської 

дороги, буд. 38
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 750 47 27
5. Електронна поштова адреса емітента leathers@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.kojzavod.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу IІI. Рі

шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

05.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « шкірсировин
ний завод », відповідно до Статуту, прийнятто рiшення про поперед
нє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: по-
зики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), застави, іпотеки, додаткові 
угоди до них а також інших відносин з банківськими установами; щодо від-
чуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основ-
них засобів); зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт). Гранична 
сукупність вартості правочинів: 45 000 тис. грн; Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 22 288 тис. грн; 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 201.902 %; Загальна кількість голосуючих акцій: 3 102 566 акцій; 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 2 505 844 акцій; 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
2 505 844 акцій ; 

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

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

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

М.П. (підпис)
Вдовіченко Л.А.

(ініціали та прізвище керівника) 06.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАКСОПАРК» 

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОПАРК», 03115382, Україна, Чер-
каська обл., Соснiвський р-н, 18008, мiсто Черкаси, вулиця Хоменка, 
будинок 9, (0472) 63-07-84

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САНАТОРIЙ «МОшНОГIР’Я»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРIЙ «МОШНОГIР'Я», 02782314, 
Україна, Черкаська обл., Черкаський район, 19625, с. Будище, вул.Шев-
ченка, 38, (0472) 33-28-66

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально
доступній інформаційній базі даних Комісії: 06.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр
ну річну інформацію: http://moshnogor.emitents.net.ua/ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс 0444900564 
5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

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

II. Текст повідомлення
На річних Загальних зборах Акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 77 вiд 
05.04.2018р.), що вiдбулися 05 квітня 2018 року, затверджено рiшення про 
припинення повноважень пана Адама Андраша Сентпетері (Ádám András 
Szentpéteri) та пана Тамаша Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) на посаді чле-
на Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», пана Антала Дьюлаварі (Antal 
Gyulavári) та пана Акоша Ференца Тіса-Папп (Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr.) 
на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазна-
чені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Пан Адам Андраш Сентпетері обiймав посаду Члена Наглядової ради 
АТ «ОТП БАНК» з 11 квітня 2012 року. Пан Тамаш Дьордь Гаті обiймав по-
саду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 01 жовтня 2017 року. Пан 
Антал Дьюлаварі обiймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» 
(незалежного) з 08 липня 2015 року. Пан Акош Ференц Тіса-Папп обiймав 
посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) з 30 жовтня 
2017 року.

Разом з тим, на річних Загальних зборах Акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІО НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що вiдбулися 05 квітня 
2018 року затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Золтана 
Майор (Zoltán Major) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та 
пані Агнеш Юліанну Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пана Петера Яноша 

Беше (Péter János Bese) і пана Габора Ілльєш (Gábor Illyés) на посади чле-
нів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 05 квітня 
2018 року до 05 квітня 2021 року.

Крім того, було затверджено рiшення про обрання (призначення) пана 
Золтана Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) на посаду члена Наглядової ради 
АТ «ОТП БАНК», починаючи з 05 квітня 2018 року до 05 квітня 2021 року, 
пана Ентоні Радев (Anthony Radev), пана Тамаша Аттілу Ковач (Tamás Attila 
Kovács) та пана Шандора Ваці (Sándor Váci) на посади членів Наглядової 
ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних), починаючи з 05 квітня 2018 року до 
05  квітня 2021 року.

До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 – 2015 рр. обіймав посаду 
начальника Відділу управління іноземними дочірніми компаніями ВАТ ОТП 
Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. З 2015 року та по сьогоднішній день він є 
начальником Відділу взаємодії з клієнтами, ціноутворення та управління до-
чірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Пан Золтан 
Тотматьяш є представником акцiонера OTP Bank Plc. (Угорщина).

До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (не-
залежного) пан Ентоні Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером 
McKinsey & Company. З 2010 виконує функції члена правління Угорської 
Федерації Футболу. З 2014 і по сьогоднішній день є директором неприбут-
кової організації Школа освіти та розвитку керівників Црт. та членом ради 
директорів МОЛ Угорська нафтогазова компанія Плс. (MOL Hungarian Oil 
and Gas Public Limited Company).

Пан Тамаш Аттіла Ковач до обрання незалежним членом Наглядової 
ради АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні виконує обов’язки директо-
ра з продажів та маркетингових комунікацій в компанії ОТП Національний 
Фонд Охорони Здоров’я (OTP National Health Fund), Угорщина.

Пан Шандор Ваці до обрання незалежним членом Наглядової ради 
АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні є управляючим директором ком-
панії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.

Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не во-
лодіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не ма-
ють.

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 Тамаш хакКовач
(підпис)М.П. (ініціали та прізвище керівника)  06.04.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Стрийська 
швейна фабрика «Стрiтекс»

2. Код за ЄДРПОУ 05468127
3. Місцезнаходження 82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0324552104 0324552104
5. Електронна поштова адреса vk@stritex.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.stritex.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Стрийська швейна фабрика 

«Стрiтекс», якi вiдбулися 04/04/2018р. 
було переобрано головою правлiння Коколюса Ярослава Володимиро-

вича.
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 Коколюс Ярослав 

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

М.П. 04.04.2018
(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 Приватне акцiонерне товари-

ство «Стрийська швейна 
фабрика «Стрiтекс»

2. Код за ЄДРПОУ 05468127
3. Місцезнаходження 82400, Стрий, Новакiвського 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0324552104 0324552104
5. Електронна поштова адреса vk@stritex.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.stritex.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Стрийська швейна фабрика 

«Стрiтекс» що вiдбулися 04/04/2018, прийнято рiшення про попередня схва-
лення значних правочинiв, а саме надання дозволу головi правлiння на залу-
чення кредиту у шведського нерезидента у граничнiй сумi 1000000,00Євро.

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 Коколюс Ярослав Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКА шВЕЙНА ФАБРИКА «СТРIТЕКС»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКА шВЕЙНА ФАБРИКА «СТРIТЕКС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

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

1.Повне найменування емітента – ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕхНОЛОГІЇ».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 1921, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)4637575, 4825573
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Укра-
їнський науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) від 
04 квітня 2018 року (протокол №2) :

- обрано на посаду заступника Голови правління – Генерального дирек-
тора АТ УкрНДІАТ терміном на 3 (три) роки Крисіна Миколу Івановича в 
зв’язку із закінченням його повноважень відповідно до Статуту. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: генеральний директор ВАТ УкрНДІАТ, заступник 
Голови правління – Генерального директора АТ УкрНДІАТ. Погашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини не має, заборона обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

- обрано на посаду члена правління терміном на 3 (три) роки Матвієн
ка Валерія Андрійовича в зв’язку із закінченням його повноважень відпо-
відно до Статуту. Його частка у статутному капіталі Товариства складає 
2,494 відсотки. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
заступник директора інституту – керівник Центру інжинірингу, технологій та 
систем виробництва ВАТ УкрНДІАТ, АТ УкрНДІАТ. Погашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, заборона обіймати певні посади та 
займатися певною діяльністю відсутня. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

- обрано на посаду члена правління терміном на 3 (три) роки Тимошенко 
Тетяну Миколаївну в зв’язку із закінченням її повноважень відповідно до Ста-
туту. ЇЇ частка у статутному капіталі Товариства складає 0,003 відсотки. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер 
ВАТ  УкрНДІАТ, головний бухгалтер АТ УкрНДІАТ, директор з фінансово-
економічних питань Товариства. Погашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльніс-
тю відсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління 
Генеральний директор АТ УкрНДІАТ  Г.О.Кривов

До уваги акціонерів

ПУБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» 

(код ЄДРПОУ 05535349)
Місцезнаходження товариства: вул. чкалова, будинок 47а, 

м.  Мелітополь, Запорізька обл.,Україна, 72318. 
Наглядова Рада товариства повідомляє про зміни у порядку ден

ному чергових Загальних зборів акціонерів. які оголошені на 25 квіт
ня 2018 року о 10:00 годині за адресою: вул. чкалова, будинок 47а, 
каб. 16 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 72318, опублікованому 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку - бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» № 57 від 23.03.2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів Товариства:

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства 
у складі:
1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Джуми Олександра Леонідовича.
4. Кондрашова Сергія Вікторовича.
5. Лашкевича Георгія В’ячеславовича.
6. Рудницької Ольги Михайлівни.
7. Миронюк Ганни Володимирівни.
8. Алешківської Галини Павлівни. 
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради. 
2.Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені 
Товариства - Голову Правління Новака М.Г.

Наглядова рада

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«АБСУКР»
1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «АБС-УКР»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24720911
1.4. Місцезнаходження емітента: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 

буд.32-В
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 331-71-60
1.6. Електронна поштова адреса емітента: abs-ukr@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.absu.com.ua 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

04 квітня 2018 року рішенням Генерального директора ПрАТ «АБС-УКР» 
(Наказ №24-к від 04 червня 2018 року) призначено на посаду головного бух-
галтера ПрАТ «АБС-УКР» Кім Олену Олександрівну (паспорт серії ТТ №064218, 
виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 серпня 2011 року). 
Підстава: заява Кім О.О., Наказ №24-к від 04.04.2018р. Обґрунтування змін: 
пов’язане з тим, що місце головного бухгалтера було вакантним. Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково 
зі строком випробування 2 місяці. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: провідний бухгалтер, головний бухгалтер. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

Генеральний директор  Сарахман О.І.
04.04.2018 р.

 (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
телефон: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське міжобласне 
ремонтно-монтажне управління «Укрм’ясомолтехпром», 00450987, вул. Бог-
дана Хмельницького, буд. 68-В.,м. Київ,01030,(044) 257-03-29. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:06.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kmrmu.mbk.biz.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ  
РЕМОНТНОМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «УКРМ’ЯСОМОЛТЕхПРОМ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості 
1.Повне найменування емітента : 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«хМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ : 05513922
3.Місцезнаходження : 29010, м.Хмельницький, Чорновола, 24
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 784237, 784230
5.Електронна поштова адреса: km_beer@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pat.khmelpyvo.com
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
ІІ.Текст повідомлення: 

05.04.18р. уповноваженим органом Наглядовою радою ПрАТ»Хмельпиво» 
прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (Протокол на-

глядової ради №3 від 05.04.2018р.) Дата прийняття загальними зборами 
акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 03.04.2018р.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 
27.04.2018р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн): Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до 
рішення загальних зборів складає 600,0 тис. грн. , відповідно на одну акцію 
48,66 грн. (в т.ч. податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

Строк виплати дивідендів: Початок виплати дивідендів - з 01.06.2018р. 
Граничний термін для виплати дивідендів акціонерам до 05.10.2018р.

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

обсязі.
III. Підпис 

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

2. Директор Лисюк Олександр Олександрович 05.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ТУРИСТИчНОГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» 
2. Код за ЄДРПОУ : 13828634
3. Місцезнаходження : 79007, м.Львів вул.Матейка,6
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2974321
5. Електронна поштова адреса: gbuh@dnister.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.phnr.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - при-
пинено повноваження Голови Наглядової ради ,члена Наглядової ради 
Мороз Олександра Володимировича. Фiзична особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних, володiє 0.0000016% статутного капiталу 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 11.12.2013 р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Воловика Юрiя Анатолiйовича. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 11.12.2013 р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Сазонової Тетяни Вiкторiвни. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 11.12.2013 р. 

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Резнiченко Iрини Юрiївни. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000048% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення - при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Палєвої Iрини Олександрiвни. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення об-
рати Членом Наглядової ради Мороза Олександра Володимировича-
акцiонера Товариства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних, володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: 2013-2016 – ТОВ «ПРЕМ’ЄР 
IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу електронної комерцiї, 2016 - т.ч. - ТОВ «ТФ 

«ПРЕМ’ЄР ТРЕВЕЛ», директор комерцiйний. Строк на який обрано – 
термiном на три роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення об-
рати Членом Наглядової ради Сазонову Тетяну Вiкторiвну- акцiонера Това-
риства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, 
володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. , протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймала наступнi посади: 2013 - т. ч. - ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА», начальник вiддiлу по роботi з персоналом. Строк на який обрано - 
термiном на три роки.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення об-
рати Членом Наглядової ради Резнiченко Iрину Юрiївну – акцiонера Това-
риства. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, 
володiє 0,0000048% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом останнiх п’яти 
рокiв: 2013-2015 - ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», економiст з фiнансової 
роботи; 2015 - т. ч. - менеджер з фiнансового контролю. Строк на який об-
рано - термiном на три роки. 

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати 
Членом Наглядової ради Палєву Iрину Олександрiвну- акцiонера Товариства. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв: 
2013 - т. ч. - ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу маркетингу та 
реклами. Строк на який обрано - термiном на три роки

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», якi вiдбулися 
04 квiтня 2018 року, (протокол б/н вiд 04.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати 
Членом Наглядової ради Воловика Юрiя Анатолiйовича-акцiонера Товариства. 
Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володiє 
0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом рокiв останнiх 
5 рокiв: 2013 - т. ч. – ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник служби 
управлiння доходами. Строк на який обрано – термiном на три роки. 

Рiшенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» вiд 04.04.2018 р. об-
рано Головою Наглядової ради - члена Наглядової ради Мороз Олександра 
Володимировича. Вiдповiдно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» та По-
ложення про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради обира-
ється Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до 
переобрання. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних, володiє 0,0000016% статутного капiталу емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав наступнi посади: 2013-2016 – ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», 
начальник вiддiлу електронної комерцiї, 2016 - т.ч. - ТОВ «ТФ «ПРЕМ’ЄР 
ТРЕВЕЛ», директор комерцiйний.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Генеральний директор Балагура А.В. 10.04.2018 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОБУХIВСЬКЕ», 00857284Київська, 
Обухiвський, 08701,  
м. Обухiв, мiкрорайон Петровський, 26  
(04572) 6-93-80,

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

06.04.2018

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

http://obuhivske.pat.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Мiжнародний iнститут аудиту», 21512649

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

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведен-
ня: 25.04.2017 року. Кворум зборів: 84,8% до 
загальної кількості голосів. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Затвердження кількісного складу лічильної 
комісії та обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря загальних збо-
рів акціонерів. 
3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 
2016 році. 
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товари-
ства у 2016 році. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2016 рік. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитків), строків та порядку виплати 
дивідендів. 
7. Відкликання членів Наглядової ради Товари-
ства. 
8. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. 
9. Затвердження раніше вчинених Товариством 
значних правочинів. 
10. Попереднє схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством протягом 
року. 
11. Надання повноважень виконавчому органу 
Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з 
вчиненням Товариством значних правочинів. 
12. Про відчуження належного Товариству рухо-
мого та нерухомого майна. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
збори скликано Наглядовою радою, порядок 
денний затверджено Наглядовою радою, iнших 
пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала 
проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: 
збори рiчнi. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрано лiчильну комiсiю в складi трьох осiб.

2. Обрано Голову та секретаря зборiв. 
3. Затверджено звiт Правлiння про дiяльнiсть у 
2016 роцi. 
4. Затверджено звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть у 2016 роцi. 
5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товари-
ства за 2016 рiк. 
6. Прийнято рiшення не виплачувати дивiденди, 
весь отриманий прибуток направити на розви-
ток. 
7. Відкликано Наглядову раду в повному складі. 
8. Обрано до складу Наглядової ради строком 
до наступних річних загальних зборів Бондарчу-
ка Ю. В., Гаражанова В. В., Селюченка Ю. В., 
Страхара О. В. та Школьну К. В. 
9. Затверджено значнi правочини, вчиненi Това-
риством за перiод з 25.04.2016 р. по 
24.04.2017 р. 
10. Надано попередню згоду на вчинення зна-
чних правочинiв сукупною вартiстю не бiльше 
1 (одного) млрд. грн. за умови обов’язкового по-
годження значних правочинiв з Наглядовою ра-
дою. 
11. Надано право вчиняти значнi правочини 
Головi правлiння. 
12. Надано згоду на вiдчуження належного То-
вариству рухомого та нерухомого майна. При-
чини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори 
вiдбулись.

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

II. Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 231132 247242
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19994 21268
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20246 14005
Сумарна дебіторська заборгованість 135180 165554
Грошові кошти та їх еквіваленти 396 70
Власний капітал 153390 151487
Статутний капітал 30365 30365
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

100218 97965

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 40977 63344
Поточні зобов'язання і забезпечення 36765 32411
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0.26

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

0 0.26

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 121461200 121461200
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУхIВСЬКЕ»

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: 

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ка-

штан», код за ЄДРПОУ: 02969774, місцезнаходження: 12502 Житомирська 
область Коростишiвський р-н м. Коростишiв вул. Червоних партизанiв, 
буд. 31, міжміський код та телефон емітента: (04130) 52419. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 06 квітня 2018 р .

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kashtan.ho.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАшТАН»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення  
про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 

вул. Предславинська, 34 А)
повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних за-

гальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – 
Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 24 квітня 2018р. об 
11:00 годині за адресою: м.Київ, вул.Предславинська, буд. 34 «А», 
кім. 315 (3й поверх), а саме: 

- по восьмому питанню проекту порядку денного «8. Розподіл чистого 
прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності 
у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням 
вимог, передбачених законом» додається четвертий проект рішення 
наступного змісту:

«8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 
57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним 
чином:

- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів – 75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що 

становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» 
у 2017 році».

Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів 
розміщена на веб – сайті ПАТ «Донбасенерго» – de.com.ua у розділі «Ак-
ціонерам».

Повідомлення про проведення річних загальних зборів було надруко-
вано 19.03.2018 р. в офіційному друкованому органі – «Відомості Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 (2806).

Перелік питань порядку денного річних загальних зборів, які від
будуться 24 квітня 2018 р., з проектами рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії:
- Кришталь Олександр Володимирович;
члени комісії:
- Шевченко Тетяна Вікторівна;
- Мілевська Наталія Ігорівна.
1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після 

виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
проект рішення з другого питання порядку денного:
2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Ва-

лентину Борисівну.
2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Єв-

генія Анатолійовича.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних 

зборів Товариства.
проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів 

Товариства:
- доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;
- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин.
Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних 

зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. 
Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П. І.Б., юридична 
особа – П. І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. 
Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійсню-
ється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить 
варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримав-
ся»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів 
цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає 
у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає 
лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає 
бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування 
та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) 
містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень 
з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голо-

сування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів 

у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно 
до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реє-
страційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим 
представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосу-
вання з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акці-
онери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові 
кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, 
ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятив-
ної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). 
Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за 
одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумуля-
тивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із за-

значенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціо-
нера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або 

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішен-
ня.

Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним 
у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголо-
шено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення за-
гальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які 
повинні містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представни-

ка (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представни-

ку засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазна-
ченням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та 
печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку 
денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом під-
няття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням 
Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та 
оголошує підсумки голосування.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного при-
ймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принай-
мні з одного питання, що розглядатиметься на цих Загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в За-
гальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного 
питання, що розглядатиметься наступного дня.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених 
до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку 
денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного 
дня.

Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується 
технічними засобами.

4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – 
господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішен
ня за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з четвертого питання порядку денно-
го:

4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фі-
нансово – господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з ура-
хуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами 
його розгляду.

другий проект рішення з четвертого питання порядку денно-
го:

4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати 
фінансово – господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДОНБАСЕНЕРГО»
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з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результа-
тами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду.

перший проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 

2017 рік.
другий проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 

2017 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення 

за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної ко
місії за 2017 рік.

перший проект рішення з шостого питання порядку денного:
6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» 

за 2017 рік.
другий проект рішення з шостого питання порядку денного:
6.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбас-

енерго» за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
перший проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
другий проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік.
8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за резуль

татами його діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних 
дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

перший проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 

57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним 
чином:

- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 65 %;
- на виплату дивідендів – 30 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 17 193,90000 тис. грн., 

що становить 30 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» 
у 2017 році.

другий проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 

57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним 
чином:

- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 45 %;
- на виплату дивідендів – 50 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 28 656,50000 тис. грн., 

що становить 50 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» 
у 2017 році.

третій проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 

57 313 тис. грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним 
чином:

- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів-75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 984,75000 тис. грн., 

що становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» 
у 2017 році.

четвертий проект рішення з восьмого питання порядку денно-
го:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 
57 315 653 грн., отриманий за підсумками роботи у 2017 році, наступним 
чином:

- до резервного капіталу – 5 %;
- до фонду розвитку виробництва – 20 %;
- на виплату дивідендів – 75 %.
8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 42 986 739,75 грн., що 

становить 75 % від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» 
у 2017 році.

9. Про порядок виплати дивідендів за результатами діяльності 
Товариства у 2017 році.

проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товари-

ства у 2017 році через депозитарну систему України у порядку, встановле-
ному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за 
результатами його діяльності у 2017 році шляхом виплати всієї суми диві-
дендів у повному обсязі або кількома частками.

9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх випла-

ти з урахуванням норм діючого законодавства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2018 рік.
проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 

2018 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На

глядової ради ПАТ «Донбасенерго».
проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 

ПАТ «Донбасенерго» у повному складі.
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «Донбасенерго».
з дванадцятого питання порядку денного проект рішення не зазначено – 

кумулятивне голосування.
13. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укла

датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до
говорів з членами Наглядової ради.

проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Затвердити умови договорів між Товариством та членами нагля-

дової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір вина-
городи членам наглядової ради.

13.2. Уповноважити члена Дирекції Марченко Валентину Борисівну 
підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової 
ради.

13.3. Встановити, що договори між Товариством та членами наглядової 
ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи
нів.

проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» в ході 

поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення 
цих Загальних зборів наступних значних правочинів:

- правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва з гра-
ничним сукупним об’ємом 3 566 000 000 (три мільярди п’ятсот шістдесят 
шість мільйонів) кВт∙год на орієнтовну суму 9 252 000 000 грн. (дев’ять 
мільярдів двісті п’ятдесят два мільйони гривень) з ПДВ;

- правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) марок антрацитової 
та пісної групи для власного споживання з метою виробництва електричної 
та теплової енергії в кількості 2 000 000 (два мільйони) тонн з граничною 
сукупною вартістю 6 803 000 000 грн. (шість мільярдів вісімсот три міль
йони гривень) з ПДВ;

- правочинів з купівлі електричної енергії (на внутрішньому ринку Украї-
ни та за зовнішньо – економічними контрактами) з граничним сукупним 
об’ємом

3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною 
сукупною вартістю, що не перевищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести 
мільярдів гривень) з ПДВ;

- правочинів з продажу електричної енергії (на внутрішньому ринку 
України та за зовнішньо – економічними контрактами), що буде куплена 
Товариством, з граничним сукупним об’ємом 3 600 000 000 (три мільярди 
шістсот мільйонів) кВт∙год, загальною сукупною вартістю, що не пере-
вищує еквівалент 6 000 000 000 грн. (шести мільярдів гривень) з ПДВ.

14.2. Встановити, що гривневий еквівалент зовнішньо – економічних 
контрактів, які будуть укладатися на підставі цього рішення річних Загаль-
них зборів, визначається за офіційним курсом Національного банку Украї-
ни, що буде діяти на дату укладання контрактів.

14.3. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша 
особа за довіреністю) має право вчиняти правочини, щодо яких надана 
попередня згода на їх вчинення цим рішенням річних Загальних зборів, та 
підписувати всі документи, необхідні для їх вчинення (специфікації, акти 
прийому-передачі, накладні, акти купівлі – продажу електроенергії та інше), 
без отримання додаткових рішень Наглядової ради та/або Дирекції Това-
риства.

14.4. Встановити, що дія цього рішення Загальних зборів не розповсю-
джується на правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у розу-
мінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Надати згоду на вчинення ПАТ «Донбасенерго» правочинів на 

постачання вугільної продукції (вугілля, відходів вуглевидобутку) з Това
риством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРЕЙДИНГ» 
(ЄДРПОУ 41950981) на орієнтовну суму 3 511 480 тис. грн., а саме:

- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю-СЛТЕС на 
орієнтовну суму 40 320 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період 
з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується 
поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі 
не більш 12 000 тонн;
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- Контракт на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Б на орієнтов-
ну суму 1 735 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період 
з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується 
поставити (передати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі 
не більш 500 000 тонн;

- Договір на постачання вугільної продукції №ЕТ-2018-Ю на орієнтовну 
суму 1 680 000 тис. грн. з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018 р. 
до 01.05.2019 р. включно, Постачальник зобов’язується поставити (пере-
дати) у власність Товариства (Покупця) вугілля в обсязі не більш 
500 000 тонн;

- Договір поставки №ВВ-2018-ЕТ на орієнтовну суму 56 160 тис. грн. 
з ПДВ, відповідно до якого, за період з 01.05.2018 р. до 01.05.2019 р. 
включно, Постачальник зобов’язується поставити (передати) у власність 

Товариства (Покупця) відходи вуглевидобутку в обсязі не більш 
180 000 тонн.

15.2. Встановити, що Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго» (інша 
особа за довіреністю) має право без отримання додаткових рішень На-
глядової ради та/або Дирекції Товариства підписувати всі документи, необ-
хідні для вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересо-
ваність, згода на вчинення яких надана цими Загальними зборами, в т. ч. 
специфікації, акти прийому-передачі, накладні та інше.

15.3. Встановити, що умови значних правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість, та згода на вчинення яких надана цими Загальними 
зборами, можуть змінюватися за рішенням Дирекції, крім збільшення їх 
орієнтовної суми.

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»

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

сертифікати фонду операції з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 34576883
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(+ 38 044) 390-67-33

5. Електронна поштова адреса info@crediteurope.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення:
Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Умута Файка Онура у 

зв'язку iз необхiднiстю переобранням складу Спостережної ради на новий 
строк вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення пас-
портних даних не отримано) займав посаду голови Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi та посадовi 
злочини, не має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання члена Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз 
необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур (згоди на розголошення паспортних 
даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 
2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi злочини, не має.

Спостережна рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА» КРЕ-
ДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2017 року прийняла рiшення про обрання 
головою Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз переобранням 
складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк функцiонування 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»

Додаток 44 до Положення  
про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 5 глави 4 розділу II)
Річна інформація емітента цінних паперів

ПАТ «Промислово – виробниче підприємство «Кривбасвибухпром» 
за 2017 рік

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

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

Публічне акціонерне товариство 
«Промислово – виробниче підприємство 
«Кривбасвибухпром», код ЄДРПОУ 
00190934, місцезнаходження Україна, 
Дніпропетровська область, Металургій-
ний район, поштовий індекс 50005,  
місто Кривий Ріг,  
вулиця Каховська, будинок 40,
міжміський код та телефон  
(056) – 404-20-05

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

20.03.2018

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

http://kvvp.com.ua/?q=fininfo
дата розміщення 21.03.2018 р.

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Українська аудиторська служба», 
код за ЄДРПОУ 21198495

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

Загальнi збори в 2017 роцi не проводи-
лись

6.Інформація про дивіденди За результатами 2014, 2015,2016 та 
2017 років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось, дивiденди не 
нараховувались

II. Основні показники фінансово – господарської діяльності 
підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попере

дній
Усього активів 329101 286659
Основні засоби (за залишковою вартістю) 92140 99431
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 32673 19264
Сумарна дебіторська заборгованість 62570 80497
Грошові кошти та їх еквіваленти 140744 87330
Власний капітал 279096 243039
Статутний капітал 97022 97022
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 176778 135373
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 29245 26988
Поточні зобов'язання і забезпечення 20760 16632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,41901 0,28617

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

0,41901 0,28617

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 97022000 97022000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 

вартість

0 0

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Голова Правління  Монаков Валентин Федорович

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИчЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУхПРОМ»



№68, 10 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

33

Спостережної ради. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспортних 
даних не отримано) займав посаду голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 01 жовтня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по13 квiтня 2015 року, з 
13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 року по 
31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Є пред-
ставником Кредит Європа Група Н.В.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Спостережної ради Караджа Левента у зв'язку iз переоб-
ранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi 
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних 
рiчних зборiв акцiонерiв. Караджа Левент ( згоди на розголошення паспорт-
них даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК».з 
01 жовтня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по13 квiтня 
2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 вересня 2015 
року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду члена правлiння в Кредит 
Європа Банк Н.В. Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Караджа Левента у 
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий 
строк вiдповiдно до закону. Караджа Левент ( згоди на розголошення пас-
портних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року, з 04 квітня 2018 року. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за 
корисливi та посадовi злочини, не має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз пере-
обранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi 
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних 
рiчних зборiв акцiонерiв. Умут Файк Онур ( згоди на розголошення паспорт-
них даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 22 серпня 2006 року по 
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 ве-
ресня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Є представником Кредит Європа Гру-
па Н.В.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Спостережної ради Гюлешчі Мехмета у зв'язку iз переоб-
ранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до закону. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi 
за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступних 
рiчних зборiв акцiонерiв. Гюлешчі Мехмет ( згоди на розголошення паспорт-
них даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 15 жовтня 2007 року по 
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 ве-
ресня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Є представником Кредит Європа 
Банк  Н.В.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Спостережної ради Башбая Енвера Мурата у зв'язку iз 
переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до за-
кону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до наступ-
них рiчних зборiв акцiонерiв. Башбай Енвер Мурат ( згоди на розголошення 
паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 03 березня 2009 року по 
13 квiтня 2015 року, з 13 квiтня 2015 року по 18 вересня 2015 року, з 18 ве-
ресня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 
2018 року, з 04 квітня 2018 року. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав по-
сади члена правлiння в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В. 
Є представником Кредит Європа Банк Н.В.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення 
про обрання членом Спостережної ради Iлкорура Коркмаза у зв'язку iз 
переобранням складу Спостережної ради на новий строк вiдповiдно до 
закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, 
в тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк 
до наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Iлкорур Коркмаз ( згоди на роз-

голошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймав посади члена спостережної ради в Кредит 
Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., ЗАТ Кредит Європа Банк 
(Росiя), Кредит Європа Банк (Румунiя)С.А., а також члена ради директорiв 
Iлкорур Едвайзорi Сервiсiз Лтд. Є незалежним членом Спостережної 
ради.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
обрання членом Спостережної ради Дейтерса Фредерiка Бернарда у зв'язку 
iз переобранням складу спостережної ради на новий строк вiдповiдно до 
закону. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в 
тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має. Обрано на строк до 
наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Дейтерс Фредерiк Бернард ( згоди на 
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 
2017 року по 04 квітня 2018 року. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади члена Спостережної ради в Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Євро-
па Група Н.В., Кредит Європа Банк ( Свiсс) СА, Кредит Європа Банк 
(Румунiя) С.А., Кредит Європа Банк ( Дубаї) Лтд. Є незалежним членом 
Спостережної ради.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Дейтерса Фредерiка 
Бернарда у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Дейтерс Фредерiк Бернард ( згоди на 
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена Спо-
стережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ 
ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 
2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Iлкорура Коркмаза у 
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий 
строк вiдповiдно до закону. Iлкорур Коркмаз ( згоди на розголошення пас-
портних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квіт-
ня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимос-
тей, в тому числi за корисливi злочини, не має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення про 
припинення повноважень члена Спостережної ради Гюлешчі Мехмета у 
зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу спостережної ради на новий 
строк вiдповiдно до закону. Гюлешчі Мехмета (згоди на розголошення пас-
портних даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 
18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квіт-
ня 2018 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимос-
тей, в тому числi за корисливi злочини, не має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 04 квітня 2018 року прийняли рiшення 
про припинення повноважень члена Спостережної ради Башбая Енвера 
Мурата у зв'язку iз необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради 
на новий строк вiдповiдно до закону. Башбай Енвер Мурат ( згоди на 
розголошення паспортних даних не отримано) займав посаду члена 
Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕ-
ДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 2015 року по 31 липня 2017 року, з 
31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 року. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Судимостей, в тому числi за корисливi злочини, не 
має.

Річні загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА» КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 31 липня 2017 року прийняли рiшення про 
обрання члена Спостережної ради Умута Файка Онура у зв'язку iз 
необхiднiстю переобрання складу Спостережної ради на новий строк 
вiдповiдно до закону. Умут Файк Онур (згоди на розголошення паспортних 
даних не отримано) займав посаду члена Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» з 18 вересня 
2015 року по 31 липня 2017 року, з 31 липня 2017 року по 04 квітня 2018 
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Судимостей, в тому 
числi за корисливi злочини, не має.

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

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

Голова Правління ____________________________ Онур Анлиатамер
   (підпис)    М.П. 
      06.04.2018 
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00384147)

До уваги акціонерів 
приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноек

стракційний завод»!
Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракцій-

ний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місце-
знаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, 
Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (на-
далі – Товариство), повідомляє про те, що Наглядовою радою товари-
ства було прийнято рішення про внесення змін до проекту порядку ден-
ного чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 
2018 року, шляхом включення пропозиції акціонера про доповнення 
цього проекту новим проектом рішення по другому питанню проекту 
порядку денного та новим питанням з відповідним проектом рішення по 
цьому питанню.

У зв’язку з цим, направляємо порядок денний чергових Загальних 
зборів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2018 року, а також проекти 
рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) 

Загальних зборів:
1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товари-

ства.
3 Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рі-

шення за наслідками його розгляду.
4 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5 Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної 
комісії.

6 Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів 
діяльності Товариства за 2017 рік. 7 Про розподіл прибутку Товари-
ства.

8 Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяль-
ності Товариства на 2018 рік.

9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження но-
вої редакції Статуту Товариства.

10 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, 
Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління 
Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвер-
дження нових редакцій цих Положень.

11 Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної ко-
місії Товариства.

12 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Реві-

зійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрак-
тів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про 
обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з 
членами Ревізійної комісії Товариства.

14 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм ха-
рактером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або по-
зик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для 
забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або 
будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майно-
вих порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій То-
вариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, 
відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких 
знач них правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повно-
важень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про на-
дання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення 
осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних 
правочинів.

15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм ха-
рактером направлені на) придбання або відчуження Товариством зер-
на (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його 
переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шля-
хом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної 
сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій 
раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних 

правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з 
питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчи-
ненні таких значних правочинів.

16 Про затвердження умов додаткової угоди про розірвання догово-
ру, яка буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про 
затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Го-
ловою Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої осо-
би на підписання додаткової угоди про розірвання договору і на підпи-
сання договору або контракту з Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного, 
що додається на підставі пропозиції акціонера:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
- для оголошення інформації з першого – шістнадцятого питань по-

рядку денного Загальних зборів доповідачам виділити до 10 хв. (на 
кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акці-

онерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення по-
рядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 
3 години 00 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійсню-
вати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціоне-

рам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим осо-
бам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів 
Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних 
зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних 
зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії 
до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначен-
ням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представни-
ка, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – одинадцятому та тринадцятому - шіст-
надцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюле-
тенів для голосування;

- голосування по дванадцятому питанню порядку денного проводи-
ти за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного з питань, винесених на голосування (крім питань, по яким голо-
сування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голо-
сування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування 
та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які 
були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голо-
суючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

Проект рішення по шістнадцятому питанню проекту порядку 
денного, що додається на підставі пропозиції акціонера:

«1 Затвердити умови додаткової угоди про розірвання договору від 
15.04.2017 р., укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради 
Товариства, яка буде пропонуватися до укладення Товариством з Голо-
вою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства 
своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови 
цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення 
Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до 
проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропо-
нуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Това-
риства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір 
щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає 
75000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) без врахування 
податків та інших загальнообов’язкових платежів. Встановити, що Го-
лова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та 
Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

3 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені 
Товариства з Головою Наглядової ради Товариства додаткову угоду 
про розірвання договору від 15.04.2017 р., укладеного між Товариством 
та Головою Наглядової ради Товариства, а також цивільно-правовий 
договір або контракт.

4 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядо-
вої ради Товариства (додається)».

Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»     О.В. Закарлюка

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АЙБОКС 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 21570492
3. Місцезнаходження 03015 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9А
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 205-41-80 (044) 205-41-84

5. Електронна поштова 
адреса

bank@iboxbank.online

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

http://www.iboxbank.online/ua/osobliva_
informatsiya.html

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Ради ПАТ «Айбокс Банк» вiд 05.04.2018р. (Про-

токол №98) Путятiна Олексiя Юрiйовича, директора з роздрiбного бiзнесу, 
призначено Членом Правлiння ПАТ «Айбокс Банк» з 06.04.2018р. Мета 
такого рiшення - збiльшення складу Правлiння Банку для забезпечення 
успiшного розвитку бiзнесу та реалiзацiї стратегiї розвитку Банку.

Путятiн О.Ю. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою 
в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини не має. На посаду Члена Правлiння при-
значений на умовах безстрокового трудового договору.

Протягом останнiх п’яти рокiв займав наступнi посади:
01.02.2013р.-31.05.2013р.-провiдний економiст вiддiлу нагляду за 

дiяльнiстю державних банкiв управлiння нагляду за банками 1 та 2 груп 
Департаменту пруденцiйного нагляду Генерального департаменту 
банкiвського нагляду Нацiонального банку України

04.06.2013р.-26.04.2016р.-Заступник керiвника Бiзнесу платежiв та 
переказiв Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк»;

26.04.2016р.-24.01.2017р.-Перший заступник керiвника Бiзнесу 
платежiв та переказiв Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк;»

24.01.2017р.-05.05.2017р.-Керiвник Бiзнесу платежiв та переказiв Го-
ловного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк»;

05.05.2017р.-13.02.2018р.-Керiвник Напрямку платежiв та переказiв 
Головного офiсу ПАТ КБ «Приватбанк».

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 Хейло Галина Михайлiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.05
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АБС-УКР 27
2. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 12
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 4
4. ПАТ АЙБОКС БАНК 43
5. ПРАТ АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ» 21
6. ПРАТ АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ» 21
7. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 13
8. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 11
9. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 7

10. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«ПРОГРЕС»

10

11. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС» 36
12. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС» 39
13. ПРАТ БМУ-27 12
14. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 12
15. ПРАТ БОЯРСЬКЕ АТП 20
16. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТОЛИЦЯ 19
17. ПРАТ БУЧАНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВЕДА 19
18. ПАТ ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ 36
19. ПРАТ ВАСИЛІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
20

20. ПРАТ ВЗУТТЯ 34

21. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»

16

22. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»

16

23. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №173

36

24. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 43
25. ПРАТ ГОТЕЛЬ ДНІПРО 3
26. ПАТ ДНІПРОГАЗ 35
27. ПАТ ДНІПРОГАЗ 36
28. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 11
29. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 34
30. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 35
31. ПРАТ ДОБРОБУТ АГ 22
32. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 30
33. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
5

34. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ 10
35. ПРАТ ДРУЖБА 20
36. ПРАТ ДУБНОБУДМАТЕРІАЛИ 40
37. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
10

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР

НЕ ТОВАРИСТВО "ГНІ
ВАНСЬКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврівський 

р-н, Вінницька обл. Промисло-
ва, 15

4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 30.03.2018р. № 71-5/36-6, 

яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 
30.03.2018 № 11-64/33 Ком. т.), отриманого 05.04.2018р. припинено пов-
новаження голови правління приватного акціонерного товариства «Гні-
ванський завод спецзалізобетону» Онищенка Ігоря Миколайовича з 
30.03.2018р. на підставі поданої ним заяви про звільнення із займаної по-
сади за угодою сторін згідно з підпунктом б) пункту 42 контракту № 70-
5/5-1 від 13.06.2017. Особа перебувала на посаді з 13.06.2017р. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням акціонера ПАТ «Укрзалізниця» від 30.03.2018р. № 71-5/36-6, 
яке прийнято на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» (протокол від 
30.03.2018 № 11-64/33 Ком. т.), отриманого 05.04.2018р. обрано Стахову 
Лію Іванівну в.о. голови правління приватного акціонерного товариства 
«Гніванський завод спецзалізобетону» з 02.04.2018р. строком на один мі-
сяць або до дня обрання акціонером приватного акціонерного товариства 
«Гніванський завод спецзалізобетону» іншої особи на посаду голови прав-
ління, в залежності від того, дата вчинення якої події настане раніше. По-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник голо-
ви правління з фінансово-економічної роботи, директор з 
фінансово-економічної -діяльності.

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 Стахова Л.І.
В.о. голови правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.06

(дата)
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
38. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 41
39. ПРАТ ЕРНСТ ЕНД ЯНГ УКРАУДИТ 18
40. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 3
41. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 13
42. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 19
43. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
17

44. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.
СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ

18

45. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 21
46. ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНЕ 

ЗРОСТАННЯ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»

8

47. ЗНПІФ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ТОВ «КУА 
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

9

48. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – 
ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»

9

49. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ» 
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

9

50. ЗНПІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД 
ОБЛІГАЦІЙ» ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»

9

51. ПРАТ КАШТАН 29
52. ПРАТ КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
«УКРМ’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»

27

53. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОМАШ»

11

54. ПРАТ КОМБІНАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 1
55. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 41
56. ПРАТ КОМПАНІЯ «ЕНЗИМ» 21
57. ПРАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА СТРІЛА 20
58. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 18
59. ПАТ КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 32
60. ПРАТ КРИМ 93 13
61. ПРАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 41
62. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» 4
63. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬБУД 13
64. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬГАЗ 27
65. ПРАТ МОНДЕЛІС УКРАЇНА 3
66. ПРАТ НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС 22
67. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 29
68. ПАТ ОДЕСААВТОТРАНС 5
69. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 6
70. ПРАТ ОЙЛСЕРВІС 11
71. АТ ОТП БАНК 26
72. ПРАТ ПАЛЬМИРСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
13

73. ПРАТ ПЕРЕМОГА 22
74. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13242
19

75. ПРАТ ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ 
ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

19

76. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 2

77. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 42
78. ТЗОВ ПРОВЕСІНЬ-АГРОІНВЕСТ 5
79. ПАТ ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КРИВБАСВИБУХПРОМ»
32

80. ПРАТ ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА» 20
81. ПРАТ РАМЗАЙ 3
82. ПРАТ РІВНЕВОДАВТОТРАНС 34
83. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 40
84. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 41
85. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 14
86. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 18
87. ПРАТ САНАТОРІЙ «МОШНОГІР’Я» 25
88. ПАТ СВІТЛО ШАХТАРЯ 37
89. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-

БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
24

90. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 4
91. ПРАТ СПЕЦСТРОЙ 39
92. ПРАТ СПОРТЕК 11
93. ПРАТ СТЕРХ 19
94. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» 11
95. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 26
96. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 26
97. ПРАТ ТАКСОПАРК 25
98. ПРАТ ТГК ДНІСТЕР 8
99. ПРАТ ТГК ДНІСТЕР 28

100. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 23
101. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 24
102. ПРАТ ТЕРНІВСЬКЕ 11
103. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ 20
104. ПАТ ТУРБОАТОМ 4
105. АТ УГМК 23
106. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ 6
107. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ
8

108. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ (УКРНДІАТ)

27

109. ПРАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 2
110. ПРАТ УКРРЕСТАВРАЦІЯ 6
111. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ №2 39
112. ФЕСЕНКО С.І. 6
113. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 22
114. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

39

115. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 24
116. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД 28
117. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10573
11

118. ПРАТ ЧЕРВОНИЙ МАК 19
119. ПРАТ ЧЕРНІГІВМЕДТЕХНІКА 12
120. ПАТ ЧОРНОМОРСУДНОПРОЕКТ 10
121. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 25
122. ПАТ ШКІРСИРОВИННИЙ ЗАВОД 25
123. ПРАТ ЮНІКОМ 41
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