
№77 (2582) 24.04.2017 р. (частина 1)

У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.10.2013 №2484, пункту 3 розділу І Порядку скасуван-
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013р. №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013р. за №822/23354, та відповід-
но до документів, наданих Приватним акціонерним това-
риством «Інвестиційна компанія «ІНВЕСТ-РЕСУРС», 
76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, 
вул.  Симона Петлюри, 10, код за ЄДРПОУ: 32873781, на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідаці-
єю акціонерного товариства, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій приватного акціонерного товариства «Ін-
вестиційна компанія «ІнвеСт-реСУрС». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного 
товариства Приватного акціонерного товариства «Інвес-
тиційна компанія «ІНВЕСТ-РЕСУРС» від 17 вересня 
2010 року №782/1/10, видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано — розпо-
рядження №160 Кф-С-а від 21 квітня 2017 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних головою комісії з припинення ПрАТ «БРВ Київ», 
код за ЄДРПОУ: 32243798, 03035, м. Київ, вул. Сурико-
ва, 3, на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій прат «Брв Київ». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «БРВ Київ» від 14 лютого 
2011 року №101/1/11, видане Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №159-Кф-С-а від 21 квітня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розді-
лу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013  року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих приватним 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

1

2



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

акціонерним товариством «Київський завод світло-
чутливих матеріалів «фотон», код за ЄДРПОУ: 
00205162, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 42 на зупинен-
ня обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій Приватного акціонерно-
го товариства «Київський завод світлочутливих матері-
алів «Фотон» – розпорядження № 124-Кф-З від 
21 квітня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об-

межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«25» квітня 2017 року 

21.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

річна інформація прат «львівський проектний інститут» 
 за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Львівський проектний інститут », 00300937, вул. В.Великого, 

буд.52, м.Львів, Франківський р-н, Львівська, 79053, (032) 263-35-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 01.01.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.lpi.bfg.lviv.ua

приватне аКцІонерне товариСтво
«львІвСьКий проеКтний ІнСтитУт»

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«попелюхСьКе хлiБоприймальне 

пiдприємСтво»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Попелюхське хлiбоприймальне 
пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ 00953253
3. Місцезнаходження 24733, Вiнницька обл., 

Пiщанський р-н, селище Попелюхи, 
площа Гагарiна, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс 0434925337 0434925342
5. Електронна поштова адреса popelhpp@vprk.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http:\\popeluhi.vioil.com

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

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 20.04.2017 500000 125175 399.440783

Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 20 квiтня 2017 року.
2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське 
хлiбоприймальне пiдприємство» (Протокол № 1 вiд 20 квiтня 2017 року).
3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо на-
дається згода щодо укладання Товариством правочинiв (включаючи, але 
не обмежуючись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, 
гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи 
правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до прове-
дення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питан-
ня. При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної 
вартостi укладених зазначених правочинiв не бiльше 500 000 000,00 
(п’ятсот мiльйонiв) гривень включно.

4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 000,00 (п’ятсот 
мiльйонiв) гривень.
5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 125 175 тис. грн. (сто двадцять п’ять мiльйонiв сто сiмдесят п’ять 
тисяч гривень).
6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 399.440783.
7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 13 110 769.
8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних 
зборах: 13 110 765 шт.
9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
13 110 765 шт.
10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.
2 20.04.2017 10000 125175 7.988816

Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 20 квiтня 2017 року.
2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське 
хлiбоприймальне пiдприємство» (Протокол № 1 вiд 20 квiтня 2017 року).
3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо на-
дається згода щодо укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних 
з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та 
отриманням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв 
(включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на 
перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення 
з цього питання. Встановити максимальний граничний розмiр сукупної 
вартостi кожного з таких укладених правочинiв не бiльше 10 000 000,00 
(десять мiльйонiв) гривень включно.
4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 10 000 000,00 (десять 
мiльйонiв) гривень.
5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 125 175 тис. грн. (сто двадцять п’ять мiльйонiв сто сiмдесят п’ять 
тисячi гривень).
6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 7,988816.
7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 13 110 769.
8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних 
зборах: 13 110 765 шт.
9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
13 110 765 шт.
10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.

Голова правління __________________________          домерат є.І.



№77, 24 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

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 "ФIТОФАРМ"
2. Код за ЄДРПОУ 05430596
3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект Павла 

Тичини, будинок 1В, офiс А504
4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

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

ii. текст повідомлення
21.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ФIТО-

ФАРМ» (протокол б/н вiд 21.04.2017 р.) попередньо схвалено вчинення 
Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом 

одного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, 
предметом яких може бути купiвля-продаж лiкарських засобiв, дiєтичних 
добавок, добровiльне страхування фiнансових ризикiв, добровiльне стра-
хування вантажiв, кредитнi договори, договори про авалювання векселiв, 
договори застави майна. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 
616000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 236958 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 260%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення: 0 шт.

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

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

М.П. 21.04.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво
“фiтофарм”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента розмі-
щеного в Бюлетені «відомості національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку» № 73 від 18.04.2017р. доповнити наступною 
інформацією:

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами ак-
ціонерів 12.04.2017р. Обрання посадової особи виконано на підставі 
рішення чергових загальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ». Протокол 
№20 від 12.04.2017р. Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК 
номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській області, ІПН 2894918610, що зареєстрований за 
адресою: Харківська обл., м. Південне, вул. Кірова, 84) обрано на по-

саду Член Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі 
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: з 2012р. Генеральний директор ТОВ «ІПК «Ассетс Ме-
неджмент Груп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Санін А.О. являється представником акціонера - Товариства з обме-

женою відповідальністю «МетІнвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вулиця 
Ламана,19; код ЄДРПОУ: 31504580). Незалежним директором Член На-
глядової ради не являється.

пат «Завод «фреГат»

Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «арцизьке автотранспортне 

підприємство 15118»
код за ЄДРПОУ 03115063, місцезнаходження згідно з реєстрацій-

ними документами: 68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які 
призначені на 25 травня 2017 року об 11.00. за місцезнаходженням 
товариства: 68400 одеська обл., м. арциз, вул. пушкіна, б.147 (при-
міщення адмінбудівлі, другий поверх, актова зала №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в 
день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеному станом на 24.00 21 травня 2017 року у порядку, встанов-
леному законодавством про депозитарну систему України. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: доку-
мент, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, 
свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представни-
кам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати дові-
реність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представ-
ника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

перелік питань, що виносяться на голосування:.
1.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту 

зборів.
2. Розгляд звіту правління за 2016р. та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту правління
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016.р. та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016.р. та прийнят-

тя рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
5. Затвердження річного звіту товариства за 2016.р.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016р.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо-

рів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайоми-
тися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 

68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 кабінет голови 
правління в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 13.00, в день про-
ведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 
голова правління Градінар Микола Петрович (тел. (04845) 31087) 
Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізні-
ше 20 днів до дати проведення зборів.

тел. (04845) 31230  наглядова рада 

основні показники фінансово-господарської діяльності  
пат «атп 15118» (тис. грн.)

найменування показника
2016рік

Усього активів 467
Основні засоби 178
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 28
Нерозподілений прибуток (658)
Власний капітал
Статутний капітал 147,1
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток) 22
Середньорічна кількість акцій (шт.) 588280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «арциЗьКе автотранСпортне пІдприємСтво 15118»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «переСУвна механІЗована Коло-
на — 125», 01037471, вул. Київська, 1а, смт. Градизьк, Глобин-
ський р-н, Полтавська обл., 39070, (05365) 3-41-78

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: pmk-125.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Січень-Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори: 20.04.2016, чергові, кворум 83,12%. 
Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів.
3.Звіт правління про фінансово-господарську діяльність в 2015 році і 

основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. 4.Звіт наглядової 
ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт ревізійної 
комісії і затвердження висновків ревізійної комісії. 6.Затвердження річних 
результатів фінансово-господарської діяльності, шляхи покриття збитків і 
вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік. Усі питання поряд-
ку денного розглянуті та по ним прийняті рішення.

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 685 695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 526 557
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 20 29
Сумарна дебіторська заборгованість 117 96
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 13
Власний капітал -875 -779
Статутний капітал 371 371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1246 -1150
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 1560 1474
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,0647 -0,0398
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0,0647 -0,0398

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1482860 1482860
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного 
капіталу

- -

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

- -

Голова правління  петренко І.в.

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 
«НАДЄЖДА»

2. Код за ЄДРПОУ 00383295
3. Місцезнаходження 50102, м. Кривий Рiг, вул. Олександра 

Станкова, 10
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 499-10-21 (067) 220-26-49

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

http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/

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

ii. текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «НАДЄЖДА» вiд 

20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) було прийнято рiшення про 

надання попередньої згоди на укладання Правлiнням Товариства значних 
правочинiв, предметом яких є постачання продукцiї Товариства, придбання 
сировини, енергоносiїв, основних засобiв з метою забезпечення господар-
ської дiяльностi Товариства, а ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 
є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але не бiльше суми 
вартостi активiв за 2016 рiк.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
177350 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
100,00%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9 646 344 шт., кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
9 645 953 шт., що складає 99,996% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -  
9 645 953 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Сьомiн iгор михайлович
Голова правлiння (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «надєЖда»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiо-
нерне товариСтво 
«УКрГаЗотрейд»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33717616

3. Місцезнаходження емітента 87500 м. Марiуполь 
вул. Краснофлотська, б.170

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 
5. Електронна поштова адреса емітента semenova@ifc.ip-pluss.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://33717616.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй

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

ності на акції в депозитарній системі або акціонером 19.04.2017 р. Частка 
акціонера ПРАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (ЗНВ ПIФ «Кремiнь-
Iнвест»), Код за ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження УКРАЇНА» 03040 
м. Київ д/н м. Київ пр. Голосiївський, буд. 70, оф. 403 у загальній кількості 
акцій змінилася з 35.650% до 36.034%, у тому числі частка у загальної 
кількості голосуючих акцій змінилася з 35.650% до 36.034%. Дата повідо-
млення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в 
депозитарній системі або акціонером 19.04.2017 р. Частка акціонера 
ПАТ «СК «КРЕМІНЬ», Код за ЄДРПОУ 24559002, місцезнаходження УКРА-
ЇНА» 01021 м. Київ д/н м.Київ вул. Iнститутська, 19Б, к. 33 у загальній кіль-
кості акцій змінилася з 20.254% до 21.438%, у тому числі частка у загаль-
ної кількості голосуючих акцій змінилася з 20.254% до 21.438%. Дата 
повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на ак-
ції в депозитарній системі або акціонером 19.04.2017 р. Частка акціонера 
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (ЗНВПIФ «Альтера Перший»), 
Код за ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження УКРАЇНА» 03040 м. Київ д/н 
м. Київ пр-т Голосiївський, буд. 70, оф. 403у загальній кількості акцій змі-
нилася з 18.918% до 18.931%, у тому числі частка у загальної кількості 
голосуючих акцій змінилася з 18.918% до 18.931%.

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

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

3.2. Найменування посади.
директор   ____________  Гороховiк алiна дмитрiвна
                          М.П.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента:

Публічне акціонерне товариство 
«ГРАВІТОН»

2. Організаційно-правова форма 
емітента:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248
4. Код за ЄДРПОУ: 14314647
5. Міжміський код та телефон, 
факс:

0372 57-03-34

6. Електронна поштова адреса: 14314647@emitent.net.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

ІІ. текст повідомлення 
Згідно отриманого 20.04.2017 року від ПАТ «Національний депозитарій 

України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів 
ПАТ «ГРАВІТОН» складеного станом на 24 годину 14.04.2017р., стало відо-
мо, що збільшилась кількість акцій у власності акціонера ПП «ТБ ЛОГ» (58023, 
Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 248, ЄДРПОУ 37084059) до 68 138 661 штук, 
що становить 86,256605%, що складає 96,951944 % голосуючих акцій. 

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

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

2. директор  чорноусенко в.а. 
20.04.2017 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ГравІтон»

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нива-плюС»

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 товари-
ство «Нива-плюс»

2. Код за ЄДРПОУ 14223494
3. Місцезнаходження 16751, Чернiгiвська обл, 

Iчнянський р-н, с.Iваниця, 
вул. Ленiна, 39

4. Міжміський код, телефон та факс (04633)2-33-38, (04633)2-33-38
5. Електронна поштова адреса shcherbyna@niva-plus.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.niva-plus.pat.ua

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

ii. текст повідомлення
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2017 (про-

токол № 1) переобрано на посаду Ревізора ПрАТ «Нива-Плюс» Цьому 
Андрія Павловича (паспорт НК378562, виданий Iчнянським РВУМВ Украї-
ни в Чернiгiвськiй областi 08.08.1997 р.), володіє 0,875 % акцій товари-
ства. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: завiдувач 
складом запасних частин i матерiалiв ПрАТ»Нива-плюс», Ревiзор 
ПрАТ «Нива-плюс». Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, на який переобрано особу - 5 рокiв. 

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 Щербина Борис Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво «КиЇвСьКе центральне КонСтрУК-
торСьКе Бюро арматУроБУдУвання» 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 33096208
3. Місцезнаходження емітента – 03113, м. Київ, вул. Полковника  

Шутова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 490-94-85, (044) 490-

94-83
5. Електронна поштова адреса емітента - zao@kckba.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kckba.pat.ua 
7. Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ii. текст повідомлення 

припинено повноваження:
Рикунiч Юрiй Миколайович перебував на посадi Генерального дирек-

тора ПАТ «КЦКБА» по 19 квiтня 2017 року (включно). Припинено повно-
важення у зв’язку зi звiльненням за власним бажанням та на пiдставi 
рiшення Наглядової ради ПАТ «КЦКБА» (протокол №4 вiд 19.04.2017 р.). 
На посадi перебував з 13.07.2006 р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

обрано:
Крепака Сергiя Олександровича обрано на посаду Генерального ди-

ректора ПАТ «КЦКБА» з 20 квiтня 2017 року на пiдставi рiшення Наглядо-
вої ради ПАТ «КЦКБА» (протокол №4 вiд 19.04.2017 р.). З 10.05.2011р. по 
19.04.2017р. займав посаду виконавчого директора - першого заступника 
генерального директора ПАТ «КЦКБА». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор  рикуніч юрій миколайович 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «тУрБота»
2. Код за ЄДРПОУ: 30784145
3. Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 593-79-81, (044) 593-79-81
5. Електронна поштова адреса: sekretar@avtoalians.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 21.04.2017 

від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 17.04.2017, у 
звязку з чим стало відомо, що: 

пакет власника ПрАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя», який становив 
172063 шт. або 18,269590 % голосуючих акцій емітента (172063 шт. або 
18,269590 % до статутного фонду) зменшився до 0 шт. або 0 % голосуючих 
акцій емітента (0шт. або 0 % до статутного фонду);

Приватне акціонерне товариство «Турбота» повідомляє, що 21.04.2017 
від ПАТ «НДУ» був отриманий перелік акціонерів станом на 17.04.2017, у 
звязку з чим стало відомо, що: пакет власника ТОВ «Фенікс, К», який ста-
новив 379290 шт. або 40,272881% голосуючих акцій емітента (423470 шт. 
або 44,96389891 до статутного фонду) збільшився до 491353шт. або 
52,171692% голосуючих акцій емітента ( 535533шт. або 56,8627097048% 
до статутного фонду).

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

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

2. директор  Захожий І. в.
21.04.2017
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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 товари-
ство «Чернiгiвська база 
«Спорттовари»

2. Код за ЄДРПОУ 01555326
3. Місцезнаходження 14010, м. Чернiгiв, 

вул. Днiпровська, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс (091) 317-17-28 -
5. Електронна поштова адреса sport@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

sport.athost.info

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

ii. текст повідомлення
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Чернiгiвська база 

«Спорттовари» вiд 19.04.2017 року надано попередню згоду на вчинення 
значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв:- щодо iпотеки на граничну 
сукупну вартiсть 10000 тис. грн.; - щодо поруки майном Товариства на гра-
ничну сукупну вартiсть 10000 тис. грн.; - щодо застави майна на граничну 

сукупну вартiсть 10000 тис. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну 
сукупну вартiсть 10000 тис. грн.; - щодо придбання основних засобiв на 
граничну сукупну вартiсть 10000 тис. грн.; - щодо продажу основних засобiв 
на граничну сукупну вартiсть 10000 тис. грн. Залучення коштiв вчиняти 
шляхом укладання Товариством з установами банкiв генеральних кредит-
них угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, 
iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпе-
чення зобов’язань третiх осiб. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 
10000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 3306 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 302,48%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 1625282 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що приймали участь у 
прийняттi рiшення - 1400050 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «за»  - 
1400050 штук, кiлькiсть акцiй, що проголосували «проти» - 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 тарасовець олександр 

миколайович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «чернiГiвСьКа БаЗа «Спорттовари»

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КИЇВОБЛАГРО ОБЛАДНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00913982
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, Київська, буд.13а
4. Міжміський код, телефон та факс 04598 5-19-61 04598 5-19-61
5. Електронна поштова адреса buh@oblagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

oblagro.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними 

зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень голови Нагля-
дової ради Лося Павла Євгеновича виконано у звязку зi спливом строку на 
який особа обиралась. Посадова особа Лось Павло Євгенович не надав 
згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 33,1825%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними 
зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Зайцева Сергiя Олександровича виконано у звязку зi спливом 
строку на який особа обиралась. Посадова особа Зайцев Сергiй Олексан-
дрович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 33,1093%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 33,1093%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними 
зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень члена Нагля-
дової ради Мороза Андрiя Леонiдовича виконано у звязку зi спливом стро-
ку на який особа обиралась. Посадова особа Мороз Андрiй Леонiдович не 
надав згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 33,1112%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 33,1112%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Рiшення про обрання Головою Наглядової ради Лося Павла Євгенови-
ча прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Об-
рання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
шляхом комулятивного голосування. Лось Павло Євгенович не надав згоди 
на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду Голова Наглядової 
ради на сторок три роки . Лось Павло Євгенович є акцiонером товариства. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1825%. Володiє пакетом 
акцiй емiтента у розмiрi 33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду Го-
лови Наглядової ради ПАТ «Київоблагрообладнання»

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Зайцева Сергiя Олек-
сандровича прийнято черговими Загальними зборами товариства 
20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Зайцев Сергiй Олек-
сандрович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на 
посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Зайцев Сергiй Олексан-
дрович є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 33,1093%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1093%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Київобл-
агрообладнання»

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Мороза Андрiя 
Леонiдовича прийнято черговими Загальними зборами товариства 
20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Мороз Андрiй 
Леонiдович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на 
посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Мороз Андрiй Леонiдович 
є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
33,1112%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1112%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Київоблагрооблад-
нання»

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Пашкової Олени 
Вячеславiвни прийнято черговими Загальними зборами товариства 
20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Пашкова Олена 
Вячеславiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано 
на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Пашкова Олена 
Вячеславiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
трьох рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Гласс ЛТД»

Рiшення про обрання членом Наглядової ради Кравченко Олени 
Валентинiвни прийнято черговими Загальними зборами товариства 
20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Кравченко Олена 
Валентинiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано 
на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Кравченко Олена 
Валентинiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
трьох рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ «ТД» Бусел»

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

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

Генеральний директор товариства  о. ю. Усенко

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «КиЇвоБлаГрооБладнання»
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рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: пУБлiчне аКцiо-
нерне товариСтво «КовельСьКе Шляхо во-
БУдiвельне Управлiння №63», 03449019, Україна Во линська 
обл. Ковельський р-н 45000 м.Ковель Брестська 198, 03352-6-90-86

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: htt://Kovel.nr-avers.com.ua

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «Альфа - Аудит», 39961528

5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2016 проведено річні загальні збори. Порядок денний1.Обрання 

лiчильної комiсiї. (Лiчильну комiсiю обрано 100 % голосiв, присутнiх на 
зборах).2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. ( Го-
лову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв обрано 100 % голосiв, 
присутнiх на зборах).3.Затвердження регламенту Загальних зборiв 
акцiонерiв. (Регламент Загальних зборiв акцiонерiв затверджено 100 % 
голосiв, присутнiх на зборах).4.Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. (100 
% голосiв, присутнiх на зборах, звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк 
затверджено)5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 р. (100 % голосiв, 
присутнiх на зборах, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 
2015 рiк).6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. (100 % 
голосiв, присутнiх на зборах, затверджено звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2015 рiк.)7.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Правлiння, звiту Наглядової Ради та звiту Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. (Роботу Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї То-
вариства визнано задовiльною, 100 % голосiв.) 8.Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2015р. (100 % голосiв, присутнiх на зборах, 
затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк).9.Розподiл при-
бутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2015р. 
(Загальнi збори акцiонерiв 100 % голосiв, присутнiх на зборах ухвалили 
рiшення 1. У зв’язку з невисокими доходами за результатами дiяльностi 
Товариства у 2015 роцi девiденти не виплачувати. 2. 100% прибутку на-
правити до резервного фонду Товариства.)10.Переобрання членiв Нагля-
дової Ради Товариства. (100 % голосiв, присутнiх на зборах ухвалили 
рiшення обрано членами Наглядової ради Товариства : Настiна Миколу 
Миколайовича, Толстокорова Андрiя Сергiйовича, Климук Валентину 
Григорiвну.)11.Переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.(100 % 
голосiв, присутнiх на зборах обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Шимчука Володимира Петровича, членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Потiшук Людмилу Миколаївну, Кладько Любов Анiсiмовну ).По всiх питан-
нях порядку денного загальними зборами прийнятi вiдповiднi рiшення 
100% голосiв, присутнiх на зборах.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності під-

приємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 22556 11897
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13699 2122
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 621 1207
Сумарна дебіторська заборгованість 2130 3401
Грошові кошти та їх еквіваленти 5357 5053
Власний капітал 19596 9885
Статутний капітал 196 196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19400 9689
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 229 229
Поточні зобов’язання і забезпечення 2731 1783
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1,162 5,43
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

1,162 5,43

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 784080 784080
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

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 аКцiо-

нерне товариСтво 
«Готель-УКраЇна»

2. Код за ЄДРПОУ 14219127
3. Місцезнаходження 14000, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 33
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 651400 (0462) 651400
5. Електронна поштова адреса hotelukr@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

hotelukr.athost.info

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

ii. текст повідомлення
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2017 

№11) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством до 
18 квiтня 2018 року, а саме: - щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть кожно-
го правочину 15 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 8452 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 177,47%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 322679 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах: 314025 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за»: 314025 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 
0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2017 
№11) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством до 
18 квiтня 2018 року, а саме: - щодо поруки майном Товариства на граничну 
сукупну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8452 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
177,47%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 322679 штук, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 314025 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 314025 штук, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2017 
№11) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством до 
18 квiтня 2018 року, а саме: - щодо застави майна на граничну сукупну 
вартiсть кожного правочину 15 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8452 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 177,47%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 322679 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 314025 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за»: 314025 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2017 
№11) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством до 
18  квiтня 2018 року, а саме: - щодо отримання кредиту на граничну сукупну 
вартiсть кожного правочину 15 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8452 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 177,47%. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 322679 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 314025 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за»: 314025 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти»: 0 штук.

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 18.04.2017 
№11) схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством до 
18  квiтня 2018 року, а саме: - щодо придбання основних засобiв на граничну 
сукупну вартiсть кожного правочину 15 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8452 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 177,47%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 322679 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 314025 штук, кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»: 314025 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти»: 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 петриченко тетяна миколаївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2017

(дата)
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«аГронафтоГаЗтехСервІС» 

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

i.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 

«Агронафтогазтехсервіс». 2. Код за ЄДРПОУ- 00904285. 3. Місцезнахо-
дження -78260, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Гвіздець, 
вул. І.Франка 4. Міжміський код, телефон та факс - (03433) 2-19-03. 
5.  Електронна поштова адреса — Oleksandr.Lasiichuk@cadoganpetroleum.
com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис- товуєть-
ся емітентом для розкриття інформації — http:// http://angts.biz/ 7. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів — Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента. 

ii.текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціоне-

рів від 19.04.2017р. (протокол № 1-2017): Призначено. Посада – Член На-
глядової ради Білий Андрій Валентинович, паспорт серії КН 922582 Ленін-
ським РВПМУУМВС України в Полтавській обл. 16.07.1999р. Займав 
посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 
3  рокiв. Строк, на який призначено – до наступних річних зборів Товари-
ства. Частка в статутному капіталі 0.000035%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Іванисенко Тарас Андрі-
йович, паспорт серії СО 138713 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України 
у м. Києві 15.06.1999р. Строк, на який призначено – до наступних річних 
зборів Товариства. Займав посаду члена Наглядової Ради ПАТ «Агронаф-
тогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в статутному капіталі 0.000035%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Липчук Ігор Михайлович, 
Серії СЕ 145803 виданий Івано-Франківським МВ УМВС України у Івано-
Франківській області 22.06.2002р. Займав посаду члена Наглядової Ради 
ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Строк, на який призначено 
– до наступних річних зборів Товариства. Частка в статутному капіталі 
0.000175%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Добрель Дмитро Івано-
вич, паспорт Серії СС №042232, виданий Коломийським РВ УМВС Украї-
ни у Івано-Франківській області 25.04.1996р. Строк, на який призначено – 
до наступних річних зборів Товариства. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: завідувач складу. Частка в статутному капіталі 
0.034490%. 

Призначено. Посада – Член Наглядової ради Ласійчук Олександр Пе-
трович, паспорт серії СЕ 090843 виданий Івано-Франківським МВ УМВС 
України у Івано-Франківській області 12.09.2001р. Строк, на який призна-
чено – до наступних річних зборів Товариства. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: юрист, керівник напрямку. Частка в статутному капі-
талі 0.000175%. 

Припинено повноваження. Посада – Голова Наглядової ради Білий Ан-
дрій Валентинович, паспорт серії КН 922582 Ленінським РВПМУУМВС 
України в Полтавській обл. 16.07.1999р. Займав посаду Голови Наглядо-
вої Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 3 рокiв. Частка в статут-
ному капіталі 0.000035%. 

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Іванисенко 
Тарас Андрійович, паспорт серії СО 138713 виданий Залізничним РУ ГУ 
МВС України у м. Києві 15.06.1999р. Займав посаду члена Наглядової 
Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в статутному 
капіталі 0.000035%. 

Припинено повноваження. Посада – Член Наглядової ради Липчук Ігор 
Михайлович, Серії СЕ 145803 виданий Івано-Франківським МВ УМВС 
України у Івано-Франківській області 22.06.2002р. Займав посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 1 року. Частка в 
статутному капіталі 0.000175%. 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради Галабала Марта Ва-
силівна, паспорт серії КС 118898, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС 
України у Львівській області 23 грудня 2002 року. Займала посаду члена 
Наглядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 3 років. Частка в 
статутному капіталі 0.000% 

Припинено повноваження. Посада – член Наглядової ради Дєлов Ігор 
Васильович, паспорт серії МК № 647002, виданий Київським РВ ХМУ 
УМВС України в Харківській обл. 18.11.1997р. Займав посаду члена На-
глядової Ради ПАТ «Агронафтогазтехсервіс» протягом 6 років. Частка в 
статутному капіталі 0.000175%. 

Звільнені та обрані посадові особи непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 2.Генеральний директор (підпис) левицький а.І. 
20.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мІЖнародний медІа центр – СтБ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-
риСтво «мІЖнародний медІа центр – СтБ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 20044726;
3. Місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, Шевченків-

ський р-н. (райони м. Києва), 03113;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-98-98, 501-98-89;
5. Електронна поштова адреса: maksymchuk.a@stb.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.stb.ua/company/
juridical/ 

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

ІІ. текст повідомлення
З 19.04.2017р. припинено повноваження Заступника Голови Прав-

ління Назарова Сергія Анатолійовича без прийняття рішення відповід-
ним органом управління емітента, у зв’язку зі смертю посадової особи. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою в статутному 
капіталі (акціями) Товариства не володів. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не мав. На зазначеній посаді перебував 
6 (шість) місяців з останнього обрання.

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління  в.в. Бородянський

20.04.2017р.

приватне аКцІонерне товариСтва 
«третІй КиЇвСьКий авторемонтний 

Завод»
повІдомлення

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

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

СТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного това-

риства
ii. текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 14 квітня 2017 року та найменування упо-
вноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні 
збори акціонерів пУБлІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «тре-
тІй КиЇвСьКий авторемонтний Завод»;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР): 
19 квітня 2017 року;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: пУБлІчне 
аКцІонерне товариСтво «третІй КиЇвСьКий авторемонтний 
Завод»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: приватне 
аКцІонерне товариСтва «третІй КиЇвСьКий авторемонтний 
Завод».

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління  проскурін Ігор Григорович
20.04.2017р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство «НАДЄЖДА»
2. Код за ЄДРПОУ 00383295
3. Місцезнаходження 50102, мiсто Кривий Рiг, 

вул. Олександра Станкова,10
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 499-10-21 (067) 220-26-49
5. Електронна поштова адреса nadezhda@lesaffre.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.lesaffre.ua/about/
nadejda/

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

ii. текст повідомлення
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Жерома Лебрiє на 

пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - 
емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради. Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, акцiями емiтента не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Гiйом Ан на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 
20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з необхiднiстю пере-
обрання складу Наглядової ради. Особа перебувала на посадi з 
24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,00001%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Корiн Вiшнєвскi на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - 
емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради. Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
в розмiрi 0,00001%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Наглядової ради «КОМПАНI ДЕ ЛЕ-
ВЮР ЛЕСАФФР» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 
20.04.2017р.) у зв’язку з необхiднiстю переобрання складу Наглядової ради. 
Особа перебувала на посадi з 24.04.2014 року. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента в розмiрi 99,94376% статутного капiталу. Замiсть 
«КОМПАНI ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФФР» на посаду члена Наглядової ради нiкого 
не призначено у зв’язку зi змiною кiлькiсного складу Наглядової ради Това-
риства (зменшено до трьох осiб) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 20.04.2017р.

Обрано Жерома Лебрiє на посаду члена Наглядової ради рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
(протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. На посаду Голови На-
глядової ради Жерома Лебрiє обрано згiдно протоколу засiдання Наглядо-
вої ради вiд 20.04.2017р. Посадова особа є представником акцiонера 
Компанi Де Левюр Лесаффр/Compagnie Des Levures Lesaffre. Посадова 
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова Нагля-
дової ради емiтента, член Правлiння емiтента.

Обрано Гiйома Ан на посаду члена Наглядової ради рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
(протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Компанi Де Левюр Лесаффр/Compagnie Des Levures 
Lesaffre. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,00001%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядо-
вої ради емiтента.

Обрано Корiн Вiшнєвскi на посаду члена Наглядової ради рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
(протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера Компанi Де Левюр Лесаффр/Compagnie Des Levures 
Lesaffre. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0,00001%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядо-
вої ради емiтента.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шевчук Вiти Петрiвни 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - 
емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї. Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Бернара Мiлi на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - 
емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї. Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Арцишевського Вой-
цеха на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» 
(далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) у зв’язку з 
необхiднiстю переобрання складу Ревiзiйної комiсiї. Особа перебувала на 
посадi з 24.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Обрано Шевчук Вiту Петрiвну на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 
20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. Посадова 
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної 
комiсiї емiтента, фiнансовий директор ТОВ «Лесаффр Україна».

Обрано Бернара Мiлi на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
(протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. Посадова особа част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної 
комiсiї емiтента.

Обрано Арцишевського Войцеха на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) 
вiд 20.04.2017р. (протокол № 36 вiд 20.04.2017р.) строком на 3 роки. Поса-
дова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної 
комiсiї емiтента, фiнансовiий директор АТ «Лесаффр Польща».

Припинено повноваження Голови Правлiння Сьомiна Iгоря Михайловича 
на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 
20.04.2017р. у зв’язку з необхiднiстю переобрання складу Правлiння. Особа 
перебувала на посадi з 25.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Правлiння Алена Дьєваль на пiдставi 
рiшення Наглядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
у зв’язку з необхiднiстю переобрання складу Правлiння. Особа перебувала 
на посадi з 25.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Припинено повноваження члена Правлiння Фiлiпа Шантлу на пiдставi 
рiшення Наглядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. 
у зв’язку з необхiднiстю переобрання складу Правлiння. Особа перебувала 
на посадi з 25.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Обрано Сьомiна Iгоря Михайловича на посаду Голови Правлiння на 
пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 
20.04.2017р. зi строком повноважень до 21.04.2020 року. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова 
Правлiння емiтента, генеральний директор ТОВ «Лесаффр Україна».

Обрано на посаду члена Правлiння Фiлiпа Шантлу на пiдставi рiшення 
Наглядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. зi стро-
ком повноважень до 21.04.2020 року. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

приватне аКцiонерне товариСтво «надєЖда»
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Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння 
емiтента.

Обрано на посаду члена Правлiння Алена Фае на пiдставi рiшення На-
глядової ради ПрАТ «НАДЄЖДА» (далi - емiтент) вiд 20.04.2017р. зi стро-
ком повноважень до 21.04.2020 року. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: технiчний 
керiвник компанiї Societe Industrielle Lesaffre (Францiя).

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 Сьомiн iгор михайлович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(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 

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "фiто-
фарм", 05430596, 02152 Київська 
область д/в м. Київ пр-т. павла тичи-
ни, буд. 1в, оф. а504, (044)3905291

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

24.04.2017 р. 

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

www.fitofarm.ua

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «Конотоп-
СьКий хлiБоКомБiнат», 
00379614 Сумська обл. , Конотопський 
р-н, 41600, м.КОНОТОП, ГЕНЕРАЛА 
ТХОРА, будинок104 05447 61-443,

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

21.04.2017

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

www.khk.pat.ua

річна інформація емітента цінних паперів

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«транС-оБолонь»

(за 2016 рік)
1. основні відомості про емітента

1.Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міський код 
та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ» 05475216 04209 м. Київ, 
вул. Богатирська,11 (044) 413-95-07

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

24.04.2017

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

www.trans-obolon.com.ua

4.Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми, якою 
проведений аудит 
фінансової звітності 

Перевірка проводилась Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Аудиторська компанія 
«П.С.П. Аудит» (код ЄДРПОУ 36412992), яке 
включене до реєстру суб’єктів аудиторської діяль-
ність на підставі рішення Аудиторської Палати 
України від 23.04.2009 р. №201/3, подовжене на 
підставі рішення від 27.02.2014 р. № 290/3 до 
27.02.2019р. Включене до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів Сві-
доцтво Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку серії П000210 № 210, зі строком 
дії свідоцтва з 31.07.2013 р по 27.02.2019 р. 
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоус-
тівська, 23 А, /Літера «М»/; контактний телефон 
(факс) – (044) 281-06-07.

5.Інформація про 
загальні збори

Чергові загальні збори акціонерів відбулися 
21.04.2016р. Кворум склав 83,61 % від загальної 
кількості голосуючих акцій. На зборах розглянуті 
наступні питання:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секрета-
ря Загальних зборів акціонерів Товариства та за-
твердження регламенту Загальних зборів акціо-
нерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду цього 
звіту. 

3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2015 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду 
цього звіту. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результата-
ми діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
5. Затвердження річного звіту Товариства за 
2015 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків То-
вариства за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження (схвалення) правочинів.
Загальні збори скликалися Наглядовою радою То-
вариства.

6.Інформація про диві-
денди

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивіденди не приймались.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

(тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 12 915 14 161
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11 151 12 230
Довгострокові фінансові інвестиції 592 592
Запаси 397 369
Сумарна дебіторська заборгованість 581 746
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 45
Власний капітал 6 943 7 250
Статутний капітал 1 441 1 441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -481 704
Довгострокові зобов'язання 3 063 4 679
Поточні зобов'язання 2 909 2 232
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн. 

-0,08343 0,12211

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

-0,08343 0,12211

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5 765 128 5 765 128
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0,0 0,0

у відсотках від 
статутного капіталу 

0,0 0,0

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

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

директор  С.в.Сависько
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФIТОФАРМ"
2. Код за ЄДРПОУ 05430596
3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект 

Павла Тичини, будинок 1В, 
офiс А504

4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ФIТОФАРМ» (Протокол 

б/н вiд 21.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень чле-
нів Наглядової ради:

Курганова Руслана Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), володiє 20 простими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» 
(0,000025% статутного капiталу); непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає; перебував на посадi з 04.04.2016 р.

Насонової Галини Миколаївни (паспорт ЕМ 470386, Свердловським МВ 
УМВС України в Луганськiй обл., 21.12.1999 р.), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебувала на посадi з 04.04.2016 р.

Заца Вiктора Володимировича (паспорт ВЕ 537711, Ворошиловським 
РВ УМВС України в м. Донецьку, 09.01.2002 р.), акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
перебував на посадi з 04.04.2016 р.

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «ФIТОФАРМ» (Протокол 
б/н вiд 21.04.2017 р.) прийнято рiшення: 

про обрання членом Наглядової ради Нiкiтенка Олексiя Миколайовича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних),акцiонера, що 
володiє 20 простими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% 
статутного капiталу); протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 24.12.2003 
року _ Генеральний директор ВАТ «ФIТОФАРМ», з 26.06.2012 року та по 
теперiшнiй час – Президент ПРАТ «ФIТОФАРМ»; судимостей немає, забо-
рони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю немає; 
обраний на 3 роки.

про обрання членом Наглядової ради Циганкова Георгiя Володимиро-
вича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiонера, 
що володiє 20 простими iменними акцiями ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% 
статутного капiталу); протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 
16.03.2007  року по 15.10.2015 року – директор ТОВ «УРБЕК»; судимостей 
немає, заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю немає; обраний на 3 роки.

також згiдно з протоколом №21/04/17 засiдання Наглядової ради 
ПРАТ  «ФIТОФАРМ» вiд 21.04.2017 р. про обрання головою Наглядової 
ради Курганова Руслана Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних), акцiонера, що володiє 20 простими iменними акцiями 
ПРАТ «ФIТОФАРМ» (0,000025% статутного капiталу); протягом останнiх 
п’яти рокiв працював: з 2012 до 2015 рiк ТОВ «ПФК «РУТЕКС» - Генераль-
ний директор, з 2015 року й по сьогоднiшнiй день - Генеральний директор 
ТОВ «РУТЕКС КЕРАМ», з 2015 року – за сумiсництвом директор 
ТОВ  «РУТА-ПЛЮС», з 2016 року - Голова ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА «ДОБРОДЕТЕЛЬ»; судимостей немає, заборони обiймати певнi по-
сади та/або займатись певною дiяльнiстю немає,обраний на 3 роки.

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

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

М.П. 21.04.2017
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво
“фiтофарм”

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«КаховСьКе автотранСпортне 

пІдприємСтво 16555» 
повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загаль-

них зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 14:00 у примі-
щенні в приміщенні конференц залу за адресою: Україна, херсонська 
область, м. Каховка, Семенівське шоссе, 3 (оголошення про скликан-
ня чергових зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери 
України» за № 61 від 30.03.2017 р.)

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» на 
підставі пропозиції акціонера, Порядок денний Загальних зборів ПАТ «Ка-
ховське автотранспортне підприємство 16555» доповнено наступними 
питаннями:

7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової 
ради;

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядо-
вої ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акці-
онерні товариства»;

9. Заслуховування звіту (висновку) аудитора щодо відповідності річ-
ної фінансової звітності ПАТ «Каховське АТП 16555».

Нагадуємо, що для участі у Загальних зборахакціонерам необхідно 
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам 
акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законо-
давства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами стосовно порядку денного Зборів акціонери мають 
змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Херсонська об-
ласть, м. Каховка, Семенівське шоссе, 3, другий поверх, у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю), робочий час (з 09:00 год. до 17:00 год), а в день 
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Реєстрація акціонерів проводиться 28 квітня 2017 року з 12:40 до 
13:40 за місцем проведення зборів.

телефон для довідок: (05536) 2-62-90 

наглядова рада пат «Каховське атп 16555» 

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 "КонСю-
мерС-СКло-Зоря"

2. Код за ЄДРПОУ 22555135
3. Місцезнаходження 35314, Зоря, Промислова,1
4. Міжміський код, телефон та факс (0362)692104 692347
5. Електронна поштова адреса zorya.reception@verallia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

ua.verallia.com

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

ii. текст повідомлення
14.04.2017 р. Наглядова Рада Товариства прийняла рiшення про надання 

згоди на вчинення значного правочину, а саме - укладення додаткової угоди 
до кредитного договору про змiну лiмiту кредитування на 100 000 000,00 (сто 
мiльйонiв) гривень та строком дiї лiмiту до 12 квiтня 2018 р. (включно).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 957 739 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 10,44%

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi Статутом акцiонерного товариства.

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

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

М.П. 14.04.2017
(дата)
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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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФIРМА «ПОЛТАВПИВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 05518768
3. Місцезнаходження: 36008 Полтавська обл., м. Полтава, вул.  Фрун-

зе, 160
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-88-10, (0532) 67-88-11
5. Електронна поштова адреса: y.podvorchan@beer.pl.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://poltavpivo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого 
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 
р. (Протокол від 20.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень 
посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження 
як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 
27.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Мурги Тетяни В'ячеславiвни. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Про-
токол від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Наглядової ради Товариства з 27.04.2015 р. Акціями Товариства не во-
лодіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Iгнат'євої Ольги Миколаївни. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Про-
токол від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Наглядової ради Товариства з 27.04.2015 р. Акціями Товариства не во-
лодіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ТОВ  «ЕМПОРІУМ - П», Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Під-
става такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: 
на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: Генеральний директор. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ТОВ «ЕМПОРІУМ - П», Мургу Тетяну В'ячеславiвну. Підстава такого рі-
шення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3  (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: заступник Генерального директора з економіки. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ТОВ  «ЕМПОРІУМ - П», Iгнат'єву Ольгу Миколаївну. Підстава такого рі-
шення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
20.04.2017  р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: головний технолог, заступник Генерального дирек-
тора по розвитку виробництва та якості.

Наглядовою радою Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «ЕМПО-

РІУМ - П», Хасанова Магомета Абдулмаджитовича. Підстава такого рі-
шення: рішення Наглядової ради Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол 
від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товари-
ства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Гене-
ральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Карпенко Олени Якiвлiвни. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол 
від 20.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової осо-
би, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ре-
візійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Ревізійної комісіїТовариства (Голови Ревізійної комісії) з 03.07.2012 р. 
Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Лаптєвої Наталі Сергiївни. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол 
від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізій-
ної комісіїТовариства з 03.07.2012 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Скляренко Людмили Олександрiвни. Підстава такого рі-
шення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
20.04.2017  р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посаді члена Ревізійної комісіїТовариства з 03.07.2012 р. Акціями Това-
риства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Карпенко Олену Якiвлiвну. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який об-
рано: на 5 (п'ять) років. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік по-
передніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Лаптєву Наталю Сергiївну. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який об-
рано: на 5 (п'ять) років. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік по-
передніх посад за останні п'ять років: начальник планово-економічного 
відділу.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Скляренко Людмилу 
Олександрiвну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Тер-
мін, на який обрано: на 5 (п'ять) років. Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Пере-
лік попередніх посад за останні п'ять років: начальник планово-
економічного відділу, провідний економіст планово-економічного 
відділу.

Членами Ревізійної комісії Товариства 20.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати Головою Ревізійної комісії Карпенко Олену Якiвлiвну. 
Підстава такого рішення: рішення членів Ревізійної комісіїТовариства 
від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: 
на 5 (п'ять) років. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: головний бухгалтер.

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

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

2. Генеральний директор        лаврiченко в.м.  20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «фiрма «полтавпиво»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлiчне аКцiонерне 

товариСтво "енКо"
2. Код за ЄДРПОУ 13367676
3. Місцезнаходження 43020, Волинська обл. м.Луцьк, 

вул.Електроапаратна, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 785528 0332 785501
5. Електронна поштова адреса leaz2006@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

enko.pat.ua

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Ростун Оксани 
Петрiвни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк 
перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На псаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Фiлюк Тетяни 
Василiвни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк 
перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не об-
рано.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Овчарук Любовi 
Миронiвни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк 
перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Голови наглядової ради Супруна Богдана 
Федоровича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Кицi Олександра Ми-
колайовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Комара Володимира 
Миколайовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Якимчук Наталiї 
Василiвни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Строк 
перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Нагаєва Володимира 
Анатолiйовича(особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). 
Строк перебування на данiй посадi 1 рiк. Не володiє акцiями емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi 
посадових осiб є вимога чинного законодавства.

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано Головою наглядової ради Супруна Богдана Федоровича (особа 
не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один рiк. Iншi 
посади якi обiймала посадова особа: директор торгового дому «Любарт». 
Акцiями емiтента не володiє . Обраний до складу Наглядової ради як пред-
ставник акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обме-
ження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано членом наглядової ради Кицю Олександра Миколайовича (осо-
ба не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один рiк. 
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi: члена 
наглядової ради ПАТ «ЕНКО». Акцiями емiтента не володiє. Обраний до 
складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства –  
ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано членом наглядової ради Крамара Володимира Миколайовича 
(особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один 
рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi: 
члена наглядової ради ПАТ «ЕНКО». Акцiями емiтента не володiє. Обра-
ний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – 
ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано членом наглядової ради Якимчук Наталiю Василiвну (особа не на-
дала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один рік. Iншi посади 
якi обiймала посадова особа ТзОВ «Луцькийелектроапарат». Акцiями емiтента 
не володiє. Обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера 
Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обмеження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ЕНКО», протокол вiд 20 квiтня 2017 року, виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:

Обрано членом наглядової ради Нагаєва Володимира Анатолiйовича 
(особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на один 
рiк. Iншi посади якi обiймала посадова особа енергетик ПАТ «Енко». 
Акцiями емiтента не володiє. Обраний до складу Наглядової ради як пред-
ставник акцiонера Товариства – ТзОВ «Торговий Дiм Любарт» (без обме-
ження повноважень).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади домбровська валентина 

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

М.П. 20.04.2017
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Мар'янiвський склозавод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00480810
3. Місцезнаходження: 12725 Житомирська обл., Баранівський р-н, 

смт. Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 04144-7-32-15, 04144 - 7-32-15
5. Електронна поштова адреса: medsklo@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://medsklo.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол № 27 від 

19.04.2017р. 
припинено повноваження Голови Наглядової ради Плескач Станіс-

лави Іванівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді 
з 14.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Олійник Галини 
Пилипівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Володіє 0,00001% акцій в статутному капіталі. Перебувала на 
посаді з 14.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

припинено повноваження Члена Наглядової ради Вакарука Леоніда 
Петровича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Володіє 0,0102% акцій в статутному капіталі. Перебував на 
посаді з 14.04.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Холодніцького 
Станіслава Станіславовича. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Володіє 0,0017% акцій в статутному капі-
талі. Перебував на посаді з 20.04.2012 року. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Туровської Ната-
лії Камілівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Володіє 0,001% акцій в статутному капіталі. Перебувала на 
посаді з 20.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має.

припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Раданович Ва-
лентини Михайлівни Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Володіє 0,0007% акцій в статутному капіталі. Пере-
бувала на посаді з 20.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Вакарука Леоніда Петро-
вича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Володіє 0,0102% акцій в статутному капіталі. Перелiк попереднiх 
посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
вiддiлу кадрiв ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

обрано на 3 роки Членом Наглядової ради Олійник Галину Пилипів-
ну. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Володіє 0,0001% акцій в статутному капіталі. Перелiк попереднiх посад 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: інженер--економіст 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом Ревізійної комісії Бондарчук Тетяну Воло-
димирівну. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Володіє 0,0017% акцій в статутному капіталі. Перелiк попереднiх 
посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник на-
чальника відділу технічного контролю ПАТ «Мар'янiвський склозавод». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом Ревізійної комісії Врублевського Анатолія 
Владиславовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Володіє 0,0004% акцій в статутному капіталі. 
Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 
рокiв: інженер-конструктор відділу головного механіка 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

Згідно рішення ревізійної комісії, протокол № 1 від 19.04.2017р. 
обрано на 5 років Головою Ревізійної комісії Туровську Наталію Камілів-
ну. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Володіє 0,001% акцій в статутному капіталі. Перелiк попереднiх посад 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

Згідно рішення наглядової ради, протокол № 5 від 19.04.2017р. 
обрано на 3 роки Головою Наглядової ради Шведюка Любомира 

Геннадійовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Акціями в статутному капіталі не володіє. Є представ-
ником акціонера ПП «ЯН». Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала 
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з розвитку оптової 
торгівлі, з 10.04.2017 директор ПП «ЯН». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. 

припинено повноваження Голови правління Костюка Петра Степа-
новича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Володіє 0,0177% акцій в статутному капіталі. Перебував на по-
саді з 20.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

припинено повноваження Члена правління Яворського Анатолія 
Станіславовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Володіє 0,0001% акцій в статутному капіталі. Перебу-
вав на посаді з 20.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

припинено повноваження Члена правління Будника Романа Петро-
вича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 08.05.2014р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

припинено повноваження Члена правління Абдалової Марії Вла-
диславівни. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді з 
20.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

припинено повноваження Члена правління Паламарчук Валерій Пи-
липович. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Акціями товариства не володіє. Перебував на посаді з 
20.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

обрано на 5 років Головою правління Костюка Петра Степановича. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Володіє 0,0177% акцій в статутному капіталі. Перелiк попереднiх посад 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом правління Абдалову Марію Владиславів-
ну. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Акціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом правління Яворського Анатолія Станісла-
вовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Володіє 0,0001% акцій в статутному капіталі. Перелiк 
попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: го-
ловний механік ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом правління Холодніцького Станіслава Ста-
ніславовича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Володіє 0,0017% акцій в статутному капіталі. Перелiк 
попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: на-
чальник відділу постачання ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

обрано на 5 років Членом правління Левчука Олександра Васильо-
вича. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Акціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад якi осо-
ба обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з виробництва 
ПАТ «Мар'янiвський склозавод». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова правління  Костюк петро Степанович
20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «мар’янiвСьКий СКлоЗавод»



№77, 24 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
03120584
3. Місцезнаходження 
43020 Луцьк Рівненська 145
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0332)281810 (0332)281818
5. Електронна поштова адреса 
office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://volyn-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або 
додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки ав-
томобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинад-
цять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:11000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 11000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 35,19662%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1 148 765;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 1 148 765;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-

лерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або до-
даткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. 
(десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 10000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 31,99693%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або 
додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки ав-
томобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 90 000 000,00 грн. (дев’яносто 
мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:90000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 90000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 287,97235%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «JEEP» з та/
або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПО-
РАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ «УКРА-
ЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять міль-
йонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 17000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 54,39478%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ди-

лерські договори поставки автомобілів марки «MERSEDES-BENZ» з та/
або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки 
автомобілів марки «MERSEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ», або ін-
шою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:130000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 130000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 415,96007%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

приватне аКцІонерне товариСтво «волинь-авто»
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ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кре-

дитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір 
яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) 
на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:40000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 127,98771%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 13.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-

ри акціонерів ;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру:договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому 
числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з рин-
ковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не 
перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення:200000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 639,93857%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 1 148 765;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення:1 148 765 ;

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

8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збо-
ри акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: до-
говори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний роз-
мір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копі-
йок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 100000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 31253 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 319,96928%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:1 148 765 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня: 1 148 765;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
iii. підпис 

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

2.
Генеральний директор Корольчук ю.С.

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

(дата) 

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. I. Основні ві-
домості про емітента: Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Iгнатпiльський кар’єр», код за ЄДРПОУ: 01374547, місцезна-
ходження: 11163 Житомирська обл-ть Овруцький р-н, с.Рудня 
вул. Робiтнича, 10, міжміський код та телефон емітента: 04148 75-1-36;  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:.20.04.2017 р; 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.
ignatpilk.ho.ua;.4.Найменування аудиторської фірми: Товариство з обме-
женою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит Консалт Україна», 
код за ЄДРПОУ: 35572900, якою проведений аудит фінансової звітності; 
5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 15.04.2016 року. 
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання членів 
лічильної комісії2.Прийняття рішень з порядку проведення Загальних 
Зборів.3. Звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2015 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії по результатам роботи АТ за 2015 рік.5. Звіт На-
глядової ради по результатам роботи АТ за 2015 рік.6. Затвердження річ-
ного звіту АТ за 2015 рік.7. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.8. Розпо-
діл прибутку і збитків за 2015 рік.9.Обрання членів Наглядової ради, за-
твердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради.10. Внесення та затвер-
дження змін до Статуту та положень Товариства.11. Затвердження дого-
ворів та проектів договорів.

Позачергові загальні збори акціонерів проведені 20 грудня 2016 року. 
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: Про обрання го-
лови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту 
зборів. 2. Про внесення (затвердження) змін до статуту ПАТ « Iгнат-
пiльський кар’єр ». 3. Про припинення Публічного акціонерного товари-
ства « Iгнатпiльський кар’єр » шляхом реорганізації через перетворення 
у товариство з додатковою відповідальністю. 4. Про призначення (ство-
рення та обрання персонального складу) комісії з припинення Публічного 
акціонерного товариства « Iгнатпiльський кар’єр ». 5. Про затвердження 
оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття 
рішення про припинення Публічного акціонерного товариства 
« Iгнатпiльський кар’єр ». 6. Про затвердження порядку та умов обміну 

акцій на частки.7. Про затвердження плану перетворення. Про затвер-
дження порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi наглядовою ра-
дою. Всi питання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi 
одноголосно. 6.За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. II. Основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період звітний попередній
Усього активів  32635  39954
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

 26750  29555

Довгострокові фінансові інвестиції  1750  1750
Запаси  2235  2411
Сумарна дебіторська заборгованість  1816  2471
Грошові кошти та їх еквіваленти  10  8
Власний капітал  -52349  -41009
Статутний капітал  40  40
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -64168  -52828

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

 19  35

Поточні зобов'язання і забезпечення  84965  80928
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

-70.88208820 -45.11076110

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

-70.88208820 -45.11076110

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

 159984  159984

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 

- -

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «iГнатпiльСьКий Кар’єр»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191282
3. Місцезнаходження: 39802 м.Горішні плавні, полтавська обл., 

вул. Будівельників, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05348)75503, (05348)75885
5. Електронна поштова адреса: Oleg.Melnichenko@mine.ferrexpo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації: www.ferrexpo.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Припинення повноваження Заступника голови правління з технічних пи-
тань прийнято на підставі заяви Красулі О.С. від 04.04.2017р. про припи-
нення повноважень Заступника голови правління з технічних питань за 
власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію та наказу Голови правлін-
ня ПрАТ»Полтавський ГЗК» №38к від 19.04.2017 р. про припинення трудо-
вого договору (контракту). Посадова особа Красуля Олександр Сергійович 
(паспорт: серія КН номер 343893 виданий 28.02.1997 р. Комсомольським 
МВ УМВС України в Полтавській обл.), який займав посаду Заступника го-
лови правління з технічних питань, припинив повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емітента 0,0052%. Володіє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0,0052%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа перебувала на посаді з 04.05.2011року. На посаду 
замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

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

2. Голова правління   лотоус в.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 19.04.2017
  (дата)

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191282
3. Місцезнаходження: 39802 м.Горішні плавні, полтавська обл., 

вул. Будівельників, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05348)75503, (05348)75885
5. Електронна поштова адреса: Oleg.Melnichenko@mine.ferrexpo.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття Інформації: www.ferrexpo.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

Положення: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

1. У зв’язку з обранням 20.04.2017р. загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Полтавський ГЗК» (надалі - Товариство) нового складу Наглядової 
ради припинено повноваження Наглядової ради у складі:

− Посадова особа Бадагов Володимир Федорович (паспорт: серія КН 
номер 344126 виданий 12.03.1997р. Комсомольським МВ УМВС України в 
Полтавській області), який займав посаду Першого заступника голови На-
глядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0,00007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,00007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посаді з 14.05.2010р.

− Посадова особа Горошко Микола Петрович (паспорт: серія КН номер 
344096 виданий 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Пол-
тавській обл.), який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00005%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00005%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 
24.04.2009р.

− Посадова особа Маркелов Анатолій Євгенович (паспорт: серія СО но-
мер 920499 виданий 01.10.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві), який займав посаду Секретаря Наглядової ради, припинив повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000003%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000003%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 
25.04.2003р.

− Посадова особа Мо Крістофер (паспорт: серія GBR номер 099143687 

виданий 04.08.2009 р. Ідентифікаційною і паспортною службою Сполуче-
ного Королівства Великобританії та Північної Ірландії), який займав посаду 
Члена Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0,000001%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Особа перебувала на посаді з 29.05.2008р.

− Посадова особа Трефілов Анатолій Миколайович (паспорт: серія КН 
номер 318676 виданий 12.02.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в 
Полтавській обл.), який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000005%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000005%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на 
посаді з 14.05.2010р.

2. Обрано до нового складу Наглядової Ради Товариства загальними 
зборами акціонерів ПрАТ«Полтавський ГЗК» 20.04.2017р.: 

− Бадагов Володимир Федорович (паспорт: серія КН номер 344126 ви-
даний 12.03.1997 р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській  обл.) 
обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,00007%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,00007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Голова Перший заступник голови Наглядової 
ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
138 акцій. Посадова особа є акціонером Товариства.

− Горошко Микола Петрович (паспорт: серія КН номер 344096 виданий 
12.03.1997р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.) об-
раний на посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,00005%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,00005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ «Єристівський ГЗК», 
Голова Наглядової ради ПрАТ «Полтавський ГЗК». Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 102 акції. Посадова особа є акціонером Това-
риства.

− Маркелов Анатолій Євгенович (паспорт: серія СО номер 920499 ви-
даний 01.10.2002р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) обраний 
на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0,000003%. та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000003%. 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: Секретар Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 6 акцій. Посадова особа є акціонером Това-
риства.

− Мо Крістофер (паспорт: серія GBR номер 099143687 виданий 
04.08.2009р. Ідентифікаційною і паспортною службою Сполученого Коро-
лівства Великобританії та Північної Ірландії) обраний на посаду Члена На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000001%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000001%. 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: Фі-
нансовий директор Групи Феррекспо. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 2 акції. Посадова особа є акціонером Товариства. 

− Красуля Олександр Сергійович (паспорт: серія КН номер 343893 ви-
даний 28.02.1997р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.) 
обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,0052%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0052%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Заступник голови правління з технічних питань 
Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 9975 ак-
цій. Посадова особа є акціонером Товариства.

− Білоус Володимир Миколайович (паспорт: серія КН номер 426723 ви-
даний 02.07.1997р. Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл.) 
обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0,000001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,000001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ «Ворскла 
Сталь». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції. Поса-
дова особа є акціонером Товариства.

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

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

2. Голова правління   лотоус в.в.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.04.2017
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «полтавСьКий ГІрничо-ЗБаГачУвальний КомБІнат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. i. За-
гальні відомості. 1. Повне найменування емітента: пУБлiчне 
аКцiонерне товариСтво «КняЗя трУБецьКоГо». 2. Код за ЄДРПОУ: 
00413720. 3. Місцезнаходження: Україна, 74344, херсонська обл., Берис-
лавський район, село веселе, вул. Свиридова, 3. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (05546) 52643, (05546) 52750. 5. Електронна поштова 
адреса: buh.kt@vina-trubetskogo.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: http://00413720.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента. ii. текст повідомлення. 
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну 
складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. Дата прийняття рішен-
ня – 20.04.2017р. Зміст такого рішення із зазначенням підстав: переобра-
но голів та членів правління, наглядової ради та ревізійної комісії у 
зв`язку із закінченням терміну повноважень на підставі рішення акці-
онерів. Всi особи, зазначенi у iнформацiї, не надали згоди на розкриття 
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не мають. Строк, на який призначено (обрано) всiх осiб – 3 роки. У 
зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: 

1.припинено повноваження - Голова правління єрмола тетяна ві-
кторівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 
0 % Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 

2.припинено повноваження - член правління Сєдіна оксана ана-
толіївна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках  - 
0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 

3.припинено повноваження - член правління лебедєва Інна 
в’ячеславівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 
0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 

4. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова правління єр-
мола тетяна вікторівна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років ват «Князя трубецького» голова правлiння.

5. обрано (переобрано на ту саму посаду) - член правління Сєдіна 
оксана анатоліївна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років: ват «Князя трубецького» старший технолог, пат «Князя 
трубецького» член правлiння.

6. обрано (переобрано на ту саму посаду) - член правління лебе-
дєва Інна в’ячеславівна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: тов «тавр» - головний бухгалтер, пат «Князя тру-
бецького» член правлiння.

7.припинено повноваження - Голова наглядової ради пилипишин 
віктор петрович. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0,135951 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 27.05.2016. 

8.припинено повноваження - член наглядової ради д’яков олексій 
дмитрович Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 
0, 000000 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.05.2016. 

9.припинено повноваження - член наглядової ради присяжнюк 
володимир Костянтинович. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi, у вiдсотках – 32, 092892 %. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: з 27.05.2016. 

10.припинено повноваження - член наглядової ради Сіукаєва оле-
на Геннадіївна Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0,000001 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 27.05.2016. 

11.припинено повноваження - член наглядової ради мудряк тетя-
на вікторівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0,000001 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 27.05.2016. 

12.припинено повноваження - член наглядової ради матухно ми-
хайло Степанович. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0,000004 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 27.05.2016. 

13. обрано – Голова наглядової ради присяжнюк володимир Кос-
тянтинович. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: академiя мунiципального управлiння ректор, ПАТ «Князя Трубецько-
го» голова та член наглядової ради. Особа є акціонером.

14. обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової ради 
д’яков олексій дмитрович. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ТПК «Каскад-Iмпекс» директор, заступник директора 
в ТОВ «Торговий Дім «Лагода», ВАТ «Князя Трубецького» голова наглядової 
ради, ПАТ «Князя Трубецького» голова наглядової ради. Особа є акціонером.

15. обрано – член наглядової ради пилипишин віктор петрович. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: народний 
депутат України (Верховна Рада України VII скликання), ПАТ «Князя Тру-
бецького» голова наглядової ради. Особа є акціонером.

16. обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової ради 
Сіукаєва олена Геннадіївна. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ ТПК «Каскад-Iмпекс» генеральний директор, 
ТОВ «Гідроресурс-К» директор, ВАТ «Князя Трубецького» член наглядової 

ради. Особа є акціонером.
17. обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової ради 

мудряк тетяна вікторівна. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ТВФ «Незабудка» - головний бухгалтер, 
ТОВ «Слов'янський Двір» - головний бухгалтер, ТОВ «НВФ «Технобудре-
конструкція» - директор, ТОВ «Інус» - Генеральний директор, ТОВ «Кармер-
Преміум» - заст. головного бухгалтера, ТОВ «Хорстер» - заст. головного 
бухгалтера, ТОВ «БЦАК «Пілот» - заст. головного бухгалтера, ПАТ «Князя 
Трубецького» член Ревiзiйної комiсiї. Особа є акціонером.

18. обрано (переобрано на ту саму посаду) – член наглядової ради 
матухно михайло Степанович. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «Транссервiс - Iнвест» генеральний дирек-
тор, ЗАТ «Транссервiс – Iнвест» генеральний директор, ВАТ «Князя Тру-
бецького» член наглядової ради. Особа є акціонером.

19.припинено повноваження - Голова ревiзiйної комiсiї Ковальов 
дмитро анатолiйович. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi, у вiдсотках – 0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 24.04.2014. 

20.припинено повноваження - член ревiзiйної комiсiї олійник Кіра ана-
толіївна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 0, 
000000 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.04.2014. 

21.припинено повноваження - член ревiзiйної комiсiї мудряк тетя-
на вікторівна. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у 
вiдсотках – 0,000001 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 24.04.2014. 

22. обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова ревiзiйної 
комiсiї Ковальов дмитро анатолiйович. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: тов КУа «реал Капiтал менедж-
мент» аудитор, ват «Князя трубецького» голова ревiзiйної комiсiї.

23. обрано (переобрано на ту саму посаду) - член ревiзiйної комiсiї 
олійник Кіра анатоліївна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: юрисконсульт тов «Гiдроресурс-К».

24. обрано - член ревiзiйної комiсiї поліщук Сергій андрійович. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках - 0, 000000 %. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: тов «Слов’янський 
двір» директор, тов «нвп «Укрсервісбуд» юрисконсульт.

iii. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Голова 
правління єрмола тетяна вікторівна 20.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. i. Загаль-
ні відомості. 1. Повне найменування емітента: пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво «КняЗя трУБецьКоГо». 2. Код за ЄДРПОУ: 00413720. 3. 
Місцезнаходження: Україна, 74344, херсонська обл., Бериславський ра-
йон, село веселе, вул. Свиридова, 3. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(05546) 52643, (05546) 52750. 5. Електронна поштова адреса: buh.kt@vina-
trubetskogo.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://00413720.
infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів. II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів – 20.04.2017р, найменування упо-
вноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дозволити 
правлінню товариства, протягом не більш як одного року з дати при-
йняття цього рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмо-
вого дозволу (згоди) наглядової ради товариства, оформленого у ви-
гляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова 
сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів товари-
ства станом на 31.12.2016 року, характер правочинів наступний: 
купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі – продаж рухомого майна 
(товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-
продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; 
отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; 
передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, суб-
підряду, постачання; укладення попередніх договорів. Гранична сукуп-
ність вартості правочинів – 86692,9 тис.грн.; вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 86692,9 тис. грн.; співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 100%; за-
гальна кількість голосуючих акцій – 141 608 788 акцій іменних простих, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 
– 141 408 779 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення - 141 408 779 акцій іменних простих, 
та «проти» - 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена ниж-
че, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова 
Правління Єрмола Тетяна Вікторівна 20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «КняЗя трУБецьКоГо»
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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 Акцiонерна компанiя 
«Харкiвобленерго»

2. Код за ЄДРПОУ 00131954
3. Місцезнаходження 61037, м. Харкiв, 

вул. Плеханiвська, 149
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 740-15-12 (057) 731-24-86
5. Електронна поштова адреса kanc@obl.kh.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/
default/files/pdf/
akcioneram/ads/vidomosti_pro_zminu_
skladu_posadovih_
osib_emitenta_1.pdf

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

ii. текст повідомлення
рiчними загальними зборами акцiонерiв аК «харкiвобленерго» 

(протокол № 24 вiд 19.04.2017) прийняті рiшення:
1. припинити повноваження наглядової ради товариства у повно-

му складi:
1.1. Харiної Наталiї Миколаївни (Голова Наглядової ради 

АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Обрана до складу Наглядової ради 05.08.2016. На посадi Го-
лови Наглядової ради перебувала з 23.09.2016. Замiсть звiльненої особи 
на посаду Голови Наглядової ради нiкого не обрано.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства.

1.2. Лепявко Iрини Миколаївни (Заступник Голови Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Обрана до складу Наглядової ради 05.08.2016. На посадi 
Заступника Голови Наглядової ради перебувала з 23.09.2016. Замiсть 
звiльненої особи на посаду Заступника Голови Наглядової ради нiкого не 
обрано. Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства.

1.3. Манькiвської Анастасiї Геннадiївни (Секретар Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Обрана до складу Наглядової ради 05.08.2016. На посадi 
Секретаря Наглядової ради перебувала з 23.09.2016. Замiсть звiльненої 
особи на посаду Секретаря Наглядової ради нiкого не обрано. Змiни у 
складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера (Фонд 
державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у ста-
тутному капiталi Товариства.

1.4. Холоднової Iрини Петрiвни (член Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Наглядової Ради перебувала з 05.08.2016. 
Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера 
(Фонд державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % 
у статутному капiталi Товариства.

1.5.Єсипенко Людмили Миколаївни (член Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 05.08.2016. 
Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера 
(Фонд державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % 
у статутному капiталi Товариства.

1.6. Уманської Олени Петрiвни (член Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») – представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Компанiї «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД». Згоди на розкрит-

тя паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової Ради 
перебувала з 05.08.2016. Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку 
з пропозицiєю акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), 
який володiє часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

1.7. Куликової Людмили Олексiївни (член Наглядової ради 
АК «Харкiвобленерго») – представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Компанiї «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД». Згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Володiє 1 акцiєю у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленрго», що складає 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Непо-
гашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi члена Наглядової ради перебувала з 05.08.2016.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє 
часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

2. припинити повноваження ревiзiйної комiсiї товариства у повно-
му складi:

2.1. Фонд державного майна України (член Ревiзiйної комiсiї 
АК «Харкiвобленерго») - акцiонер Товариства, юридична особа, код 
ЄДРПОУ: 00032945. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
раний до складу Ревiзiйної комiсiї 05.08.2016. 

Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства.

2.2. Новоторової Свiтлани Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї 
АК «Харкiвобленерго»). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє. Непога-
шеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016. Змiни у складi 
Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера (Компанiя 
«ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє часткою у розмiрi 
29,79 % у статутному капiталi Товариства.

2.3. Герасименко Ганни Станiславiвни (член Ревiзiйної комiсiї 
АК «Харкiвобленерго»). Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Володiє 1 акцiєю у статутному капiталi АК «Харкiвобленрго», що складає 
0 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
перебувала з 05.08.2016. Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку 
з пропозицiєю акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), 
який володiє часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

2.4. Жупiй Олени Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016. 
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера 
(Фонд державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % 
у статутному капiталi Товариства.

2.5. Мережка Свiтлани Олександрiвни (член Ревiзiйної комiсiї 
АК «Харкiвобленерго») - представника акцiонера Товариства, юридичної 
особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї перебувала з 05.08.2016. 
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера 
(Фонд державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % 
у статутному капiталi Товариства.

3. Припинити повноваження Голови правлiння Товариства Кирика 
Сергiя Васильовича та вiдкликати Голову правлiння Товариства з моменту 
прийняття рiшення цими рiчними загальними зборамиТовариства.

Припинити дiю трудового контракту №2 вiд 18.06.2009 (зi змiнами) з 
Головою правлiння АК «Харкiвобленерго» Кириком Сергiєм Васильовичем 
з моменту прийняття рiшення цими рiчними загальними зборамиТовари-
ства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутно-
му капiталi АК «Харкiвобленерго» не володiє. Непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови 
Правлiння Товариства перебував з 29.07.2005. Змiни, щодо особи 
вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю акцiонера (Фонд державного майна 
України), який володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi То-
вариства. Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Правлiння Товари-
ства нiкого не обрано.

4. обрати членами наглядової ради товариства:
4.1. Уманську Олену Петрiвну – представника акцiонера Товариства, 

юридичної особи – Компанiї «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД». Згоди 

аКцiонерна Компанiя «харКiвоБленерГо»
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на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:

- з 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», 
директор;

- з 01.11.2016 року по теперiшнiй час - ТОВ КУА «Сварог Ессет Менедж-
мент», Генеральний директор; 

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє 
часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

4.2. Куликову Людмилу Олексiївну – представника акцiонера Товари-
ства, юридичної особи – Компанiї «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД». 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володiє 1 акцiєю у статут-
ному капiталi АК «Харкiвобленрго», що складає 0 % вiд загальної кiлькостi 
акцiй. Строк, на який обирається, визначений Законом України «Про 
акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. Непогашеної (незня-
тої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п`яти рокiв обiймала посади:

- з 04.05.2011 по 01.10.2014 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», началь-
ник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту;

- з 01.10.2014 року по 31.10.2016 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», 
начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами;

- з 01.11.2016 року по теперiшнiй час ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», ди-
ректор.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє 
часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

4.3. Манькiвську Анастасiю Геннадiївну - представника акцiонера Това-
риства, юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:

- з 2012 року по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного 
майна України.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi Товариства.

4.4. Харiну Наталiю Миколаївну - представника акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:

- 2011р. – 2015р. заступника начальника вiддiлу Фонду державного 
майна України;

- 2015р. – 2016р. заступника начальника Управлiння – начальника 
вiддiлу;

- 2016 р. по теперiшнiй час – начальник вiддiлу.
Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 

акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi Товариства.

4.5. Холоднову Iрину Петрiвну - представника акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:

- 2012р – 2016р. - , головного спецiалiста Фонду державного майна 
України;

- 2016 р. по теперiшнiй час заступника начальника вiддiлу Фонду дер-
жавного майна України.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства.

4.6. Корнiєнко Аллу Григорiвну – представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду:

- 2012 р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного 
майна України.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 

акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товариства.

4.7. Лепявко Iрину Миколаївну - представника акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади:

- з 2012р. по 2016 роки - начальник вiддiлу Фонду державного майна 
України;

- з 2016 року по теперiшнiй час заступника начальника Управлiння - на-
чальник вiддiлу Фонду державного майна України.

Змiни у складi Наглядової ради вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi Товариства.

5. обрати членами ревiзiйної комiсiї товариства:
5.1. Герасименко Ганну Станiславiвну. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Володiє 1 акцiєю у статутному капiталi АК «Харкiвобленрго», 
що складає 0 % вiд загальної кiлькостi акцiй. Строк, на який обирається, 
визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних 
рiчних зборiв. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду:

- з 10.05.2007 по теперiшнiй час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менедж-
мент», головний бухгалтер. 

Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє 
часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

5.2. Фонд державного майна України - акцiонер Товариства, юридична 
особа, код ЄДРПОУ: 00032945. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi Товари-
ства. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк, на який обирається, визначений Законом України «Про 
акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 

Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї у зв’язку з пропозицiєю акцiонера (Фонд 
державного майна України), який володiє часткою у розмiрi 65, 00 % у ста-
тутному капiталi Товариства.

5.3. Мережку Свiтлану Олександрiвну. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» не 
володiє. Строк, на який обирається, визначений Законом України «Про 
акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. Непогашеної (незня-
тої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п`яти рокiв обiймала посади:

- з 2013 рiк по 2015 рiк - головний державний ревiзор-iнспектор ДПI у 
Дарницькому районi ГУ Мiндоходiв у м. Києвi;

- з 2015 року по 2016 рiк головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС 
у м. Києвi;

- з 2016 року по теперiшнiй час- головний спецiалiст Фонду державного 
майна України.

Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi Товариства.

5.4. Жупiй Олену Олександрiвну - представника акцiонера Товариства, 
юридичної особи – Фонду державного майна України. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Часткою у статутному капiталi 
АК «Харкiвобленерго» не володiє. Строк, на який обирається, визначений 
Законом України «Про акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. 
Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посади: Державна фiнансова 
iнспекцiя в Харкiвськiй областi:

- з 21.09.2011 - головний державний фiнансовий аудитор;
- з 26.03.2013 по теперiшнiй час головний держфiнiнспектор.
Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 

акцiонера (Фонд державного майна України), який володiє часткою у 
розмiрi 65, 00 % у статутному капiталi Товариства.

5.5. Новоторову Свiтлану Олександрiвну. Згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано. Часткою у статутному капiталi АК «Харкiвобленерго» 
не володiє. Строк, на який обирається, визначений Законом України «Про 
акцiонернi товариства» - до наступних рiчних зборiв. Непогашеної (незня-
тої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
п`яти рокiв обiймала посади: 

- з 04.01.2016 року по теперiшнiй час - головний бухгалтер ТОВ «УКР-
ЕНЕРГОРЕЄСТР».

Змiни у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулися у зв’язку з пропозицiєю 
акцiонера (Компанiя «ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД»), який володiє 
часткою у розмiрi 29,79 % у статутному капiталi Товариства.

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

в.о. голови правління  яворський в.Г.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРАЇНА"

2. Код за ЄДРПОУ 00307230
3. Місцезнаходження 10020 м. Житомир пр-т Миру, 16
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30
5. Електронна поштова адреса 184@comreg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.ztsocks.com

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

2. текст повідомлення
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 

20.04.2017 року припинено повноваження Голови наглядової ради То-
вариства Самохвалова Сергія Івановича. Рішення прийнято у зв’язку із 
прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну 
типу Товариства та зміною статутних документів. Володіє часткою 0,0005% 
в Статутному капіталі Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
12.04.2016  р. – 20.04.2017 р. 

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена наглядової ради Това-
риства ямщикової лариси олександрiвни у зв'язку з пропозиціями На-
глядової ради та у відповідності до нової редакції Статуту Товариства. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 
1,085% в Статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 12.04.2016 р. – 20.04.2017 р. 

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена наглядової ради Това-
риства Константiновського олександра леонiдовича. Рішення прийня-
то у зв’язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням 
про зміну типу Товариства та зміною статутних документів. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 9,9% в статут-
ному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
12.04.2016 р. – 20.04.2017 р. 

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена наглядової ради (неза-
лежного директора) Товариства постернака андрія володимировича. 
Рішення прийнято у зв’язку із прийнятим річними загальними зборами акці-
онерів рішенням про зміну типу Товариства та зміною статутних докумен-
тів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.04.2016 р. 
– 20.04.2017 р.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена наглядової ради (неза-
лежного директора) Товариства Коваля олександра володимировича. 
Рішення прийнято у зв’язку із прийнятим річними загальними зборами акці-
онерів рішенням про зміну типу Товариства та зміною статутних докумен-
тів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Това-
риства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.04.2016 р. 
– 20.04.2017 р.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження Голови ревізійної комісії То-
вариства дячук олени володимирівни. Рішення прийнято у зв’язку із 
прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну 
типу Товариства та зміною статутних документів. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 25.12.2013 р. – 20.04.2017 р.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена ревізійної комісії Това-
риства Куницької віти валеріївни. Рішення прийнято у зв’язку із прийня-
тим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну типу Това-
риства та зміною статутних документів. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 25.12.2013 р. – 20.04.2017 р.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року припинено повноваження члена ревізійної комісії Това-
риства пивовар тетяни андріївни. Рішення прийнято у зв’язку із прийня-
тим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну типу Това-
риства та зміною статутних документів. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 25.12.2013 р. – 20.04.2017 р.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року та Наглядової ради Товариства, обрано Головою нагля-
дової ради Товариства Самохвалова Сергія Івановича у зв'язку з пропо-
зиціями Наглядової ради та у відповідності до нової редакції Статуту Това-
риства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Володіє часткою 0,0005% в Статутному капіталі Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «Українська панчішна компанія», 
Голова Наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА». Річні збори акцiонерiв Товари-
ства (Протокол вiд 20.04.2017 року) призначили Самохвалова Сергія Івано-
вича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради (Про-
токол вiд 20.04.2017 року) обрали його Головою Наглядової ради, згiдно 
Статуту Товариства.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року та Наглядової ради Товариства, обрано членом нагля-
дової ради Товариства ямщиковій ларисі олександрiвні у зв'язку з про-
позиціями Наглядової ради та у відповідності до нової редакції Статуту 
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них Володіє часткою 1,085% в Статутному капіталі Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який при-
значено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «СіБіЕль», Провiдний юрискон-
сульт ТОВ «IНТЕРНЕШЕНЕЛ БIЗНЕС ПАРК», Член Наглядової ради 
ПАТ  «УКРАЇНА». 

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбули-
ся 20.04.2017 року та Наглядової ради Товариства, обрано членом на-
глядової ради Товариства Константiновському олександру 
леонiдовичу у зв'язку з пропозиціями Наглядової ради та у відповідності 
до нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних Володіє часткою 9,9% в статутному капі-
талі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора 
ТОВ «Т.М.К. Iнвест», вiце-президент ТОВ «Київ-Донбас», Член Наглядо-
вої ради ПАТ «УКРАЇНА». 

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року та Ревізійної комісії Товариства, обрано Головою ревізій-
ної комісії Товариства дячук олену володимирівну у зв'язку з пропози-
ціями Наглядової ради та у відповідності до нової редакції Статуту Товари-
ства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Акціями не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, Голова Ре-
візійної комісії ПАТ»Україна». Річні збори акцiонерiв Товариства (Протокол 
вiд 20.04.2017 року) призначили Дячук О.В. на посаду Члена Ревізійної ко-
місії, а засiдання Ревізійної комісії (Протокол вiд 20.04.2017 року) обрали її 
Головою Ревізійної комісії, згiдно Статуту Товариства.

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року обрано членом ревізійної комісії Товариства Куницьку 
віту валерівну у зв'язку з пропозиціями Наглядової ради та у відповід-
ності до нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Акціями не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: начальник відділу матеріально-технічного постачання , Член 
Ревізійної комісії ПАТ»Україна».

Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2017 року обрано членом ревізійної комісії Товариства пивовар 
тетяну андріївну у зв'язку з пропозиціями Наглядової ради та у відповід-
ності до нової редакції Статуту Товариства. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Акціями не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призна-
чено особу: 5 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: начальник служби з управління якістю продукції, Член Ревізій-
ної комісії ПАТ»Україна».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генеральний директор 
єльчищєв денис вячеславович.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво “УКраЇна”
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
03120584
3. Місцезнаходження 
43020 Луцьк Рівненська 145
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0332)281810 (0332)281818
5. Електронна поштова адреса 
office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://volyn-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято рiшення Загальними 
зборами акціонерів 13.04.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі За-
гальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 року) у 
зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 
13.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Това-
риства.

Посадова особа Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізич-
ної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік>.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 
13.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Това-
риства.

Посадова особа Сенюта Iгор Васильович не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Нагля-
дової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік>.
Рішення про припинення повноважень прийнятоЗагальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 
року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Посадова особа Підмурняк Олексій Васильович (не надана згода фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік>.
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 13.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 

рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 

13.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Това-
риства.

Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <1 рік>.
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 року) у зв’язку із 
переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних. ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правляння.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 року) у зв’язку із 
переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступ-

ник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 

13.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 року) у зв’язку із 
переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Сенюта Iгор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: <3 роки>.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: На-

чальник департаменту майнових відносин. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних 

зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 13.04.2017 року) у зв’язку із 
переобранням складу Наглядової ради Товариства.

Макаренко Сергій Олексійович (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу:3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: На-

чальник департаменту майнових відносин. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.
Генеральний директор Корольчук ю.С.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «волинь-авто»
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Євроiнс Україна", 
22868348, 03150, м.Київ, вул. Велика 
Василькiвська, 102 (044) 247 44 77,

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

24.04.2017

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

euroins.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
«Рада Лтд», 20071290 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудитор-
ська фiрма "Рада Лтд", 20071290

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів: чергові, дата зборів: 26.04.2016р, кворум: 99.918
Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення (протокол № 82 вiд 
17.03.2016 року) про затвердження порядку денного (перелiку питань), що 
виносяться на розгляд зборiв. Пропозицiй щодо доповнень до питань по-
рядку денного не надходило. 
Збори розглядали наступнi питання та прийняли наступнi рiшення:
1. Питання: Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ХДI страхування" та прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. Рiшення: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування», що скликанi на 26.04.2016 року, у наступ-
ному складi:Новоторов Олександр Леонiдович, Лагодюк Євгенiй Степано-
вич, Вагiна Тетяна Григорiвна; Ковальова Iрина Вiкторiвна.1.2. Припинити 
повноваження обраної лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ХДIстрахування», що скликанi на 26.04.2016 року, з моменту завер-
шення таких рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування».
2. Питання: Обрання секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ "ХДI страхування".Рiшення: Обрати секретарем рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ "ХДI страхування" Присяжнюк Iванну Миколаївну.
3. Питання: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ "ХДI страхування".Рiшення: Затвердити наступ-
ний порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ХДI страхування»:голосування на загальних зборах здiйснювати на-
ступним чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бю-
летенем для голосування;для доповiдей з питань порядку денного надава-
ти до 10 хвилин;прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за 
запропоновану пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих 
пропозицiй не набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання по-
рядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам 
пропозицiї не допускається);питання вiд учасникiв загальних зборiв пере-
даються секретарю загальних зборiв виключно у письмовiй формi iз зазна-
ченням прiзвища, iменi та по-батьковi (повного найменування) акцiонера 
(його представника), який iнiцiює питання; питання в уснiй формi, а також 
анонiмнi питання не розглядаються; направленi секретарю загальних 
зборiв питання передаються головi загальних зборiв та розглядаються у 
заключнiй частинi загальних зборiв товариства пiсля розгляду всiх питань 
порядку денного загальних зборiв; для вiдповiдей на питання, отриманi вiд 
учасникiв загальних зборiв, надавати до 10 хвилин; для пiдрахунку 
лiчильною комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного за-
гальних зборiв надавати до 10 хвилин.
4. Питання: Звiт Правлiння ПАТ «ХДI страхування» про фiнансово-
господарську дiяльнiсть ПАТ «ХДI страхування» у 2015 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту. Рiшення: Прийняти до 
вiдома та затвердити звiт Правлiння ПАТ «ХДI страхування» про фiнансово-
господарську дiяльнiсть ПАТ «ХДI страхування» у 2015 роцi
5. Питання: Звiт Наглядової ради ПАТ «ХДI страхування» про її дiяльнiсть 
у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного 
звiту.Рiшення: Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради  
ПАТ «ХДI страхування» про її дiяльнiсть у 2015 роцi.
6. Питання: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХДI страхування» про перевiрку 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХДI страхування» за 2015 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду вiдповiдного звiту.Рiшення: 
Прийняти до вiдома та затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХДI страху-
вання» про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХДI стра-
хування» за 2015 рiк. 
7. Питання: Затвердження рiчного звiту ПАТ «ХДI страхування», рiчних 
результатiв дiяльностi, рiчного балансу ПАТ «ХДI страхування» за 2015 рiк. 
Рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ «ХДI страхування», рiчнi результати 
дiяльностi, рiчний баланс ПАТ «ХДI страхування» за 2015 рiк.

8.Питання:Прийняття рiшення про змiну адреси ПАТ «ХДI страхування».
Рiшення: Змiнити адресу ПАТ «ХДI страхування» з «03150, м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, 102» на «03150, м. Київ, вул. Велика 
Василькiвська, 102».
9. Питання: Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.Рiшення: 
9.1. Внести змiни до Cтатуту ПАТ «ХДI страхування» шляхом викладення 
його у новiй редакцiї.9.2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ «ХДI 
страхування».9.3. Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ХДI страхування» Лев Романа Васильовича та секретаря рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування» Присяжнюк Iванну Мико-
лаївну пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ «ХДI 
страхування».9.4.Уповноважити Голову Правлiння Анну Проскурiну зареє-
струвати Статут у новiй редакцiї згiдно з чинним законодавством України.
10. Питання: Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «ХДI страхування» за 2015 
рiк.Рiшення: Прибуток отриманий ПАТ «ХДI страхування» за 2015 рiк 
розподiлити наступним чином: 5% вiд чистого прибутку направити на 
збiльшення резервного капiталу Товариства; 95% вiд чистого прибутку на-
правити на покриття збиткiв Товариства за минулi перiоди.
11. Питання: Про схвалення рiшень Наглядової ради ПАТ «ХДI страхуван-
ня». Рiшення: 11.1. Схвалити всi рiшення, прийнятi з 01.01.2015 року по 
26.04.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ХДI страхування», що була об-
рана 18.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ХДI 
страхування».11.2. Визнати всi рiшення, прийнятi з 01.01.2015 року по 
26.04.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ХДI страхування», що була об-
рана 18.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування», 
дiйсними та легiтимними з дня прийняття вiдповiдних рiшень Наглядової 
ради ПАТ «ХДI страхування». 
12. Питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого 
рiшення. Рiшення: 12.1. З метою забезпечення реалiзацiї основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 – 2017 рр. у вiдповiдностi до За-
кону України «Про акцiонернi товариства» надати попереднє схвалення 
значних господарських правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 
перiод з 27.04.16р. по 26.04.2017р. (включно), якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що може бути предметом даних правочинiв становить вiд 
10% до 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- господарських правочинiв з розмiщення грошових коштiв на депозитах - 
вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 25% вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.12.2. Надати 
попереднє схвалення значних господарських правочинiв (стосовно страху-
вання та перестрахування), якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 
27.04.16р. по 26.04.2017р. (включно) незалежно вiд вартостi кожного пра-
вочину щодо всiх оригiнальних договорiв страхування, що мiстять в номерi 
договору страхування код продукту – 491 та входять до сфери дiї 
Пропорцiйного квотного договору перестрахування № 9988-0001-031 вiд 
11.10.2010.12.3 Господарськi правочини, на вчинення яких надано попере-
днє схвалення, вчиняються Головою Правлiння та одним iз членiв 
Правлiння у вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства 
України.12.4. У разi наявностi рiшення Наглядової ради щодо обмежень в 
сумi того чи iншого правочину, правочин укладається згiдно з обмеження-
ми, встановленими Наглядовою радою.
Вид загальних зборів: позачергові загальні, дата зборів: 29.09.2016р, кво-
рум: 99.9493
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi на пiдставi заяви 
акцiонера Євроiнс Iншуринс груп АТ вiд 16.08.2016р., який є власником 
бiльше 10% акцiй (протокол засiдання Наглядової ради № 93 вiд 18 серпня 
2016 року). 
Питання1 Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування» та прийняття рiшення про припинення 
їх повноважень. Рiшення. 1.1. Обрати членами лiчильної комiсiї позачерго-
вих загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування» Овденко Галину 
Володимирiвну, Лагодюка Євгенiя Степановича, Вагiну Тетяну 
Григорiвну.1.2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування» пiсля виконання покла-
дених на неї обов’язкiв у повному обсязi.
Питання 2. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ХДI страхування».Рiшення Обрати Присяжнюк Iванну Миколаївну се-
кретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування»
Питання 3 Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ХДI страхування». Рiшення: Затвердити такий 
порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ХДI страхування»:Голосування на загальних зборах здiйснювати таким 
чином: з питань порядку денного загальних зборiв голосувати бюлетенем для 
голосування;Для доповiдей з одного питання порядку денного надавати до 10 
хвилин;Прийняття рiшень здiйснюється шляхом голосування за запропонова-
ну пропозицiю в цiлому; у разi якщо жодна iз запропонованих пропозицiй не 
набере необхiдної кiлькостi голосiв, рiшення з питання порядку денного вважа-
ється неприйнятим (голосування по частинам пропозицiї не допускається);

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво “Страхова Компанiя “євроiнС УКраЇна”
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Пiсля вiдкриття загальних зборiв, до початку i пiд час розгляду вiдповiдних 
питань порядку денного, кожен учасник загальних зборiв має право подати 
письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Пiсля 
завершення розгляду кожного вiдповiдного питання порядку денного учас-
ники втрачають можливiсть подавати заявки на виступ щодо таких питань; 
Письмова заявка передається секретарю загальних зборiв iз зазначенням 
прiзвища, iменi та по батьковi (повного найменування) акцiонера (та його 
представника, якщо застосовно) i теми виступу;Одержанi секретарем за-
гальних зборiв заявки на виступи передаються головi загальних 
зборiв;Кожен учасник загальних зборiв має право на один виступ з одного 
питання порядку денного, при цьому кiлькiсть питань порядку денного, 
щодо яких учасник загальних зборiв має право виступу, не 
обмежується;Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку 
денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявцi, i 
тривати не довше трьох хвилин;Жоден з учасникiв загальних зборiв не має 
права виступати без дозволу голови загальних зборiв. Голова загальних 
зборiв має право перервати учасника, який пiд час виступу не дотримуєть-
ся зазначеного регламенту, та позбавити його слова.Питання вiд учасникiв 
загальних зборiв передаються секретарю загальних зборiв виключно у 
письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi (повного 
найменування) акцiонера (та його представника, якщо застосовно), який 
iнiцiює питання;Питання в уснiй формi, а також анонiмнi питання не 
розглядаються;Направленi секретарю загальних зборiв питання переда-
ються головi загальних зборiв та розглядаються у заключнiй частинi за-
гальних зборiв пiсля розгляду всiх питань порядку денного загальних 
зборiв;Для вiдповiдей на питання, отриманi вiд учасникiв загальних зборiв, 
надавати до 5 хвилин для однiєї вiдповiдi;Для пiдрахунку лiчильною 
комiсiєю результатiв голосування з питань порядку денного загальних 
зборiв надавати до 10 хвилин на одне питання.
Питання 4 Припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "ХДI 
страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девiда Хуллiна 
(член Наглядової Ради).Рiшення Припинити повноваження членiв Нагля-
дової Ради ПАТ "ХДI страхування": Свена Фоккема (Голова Наглядової 
Ради), Девiда Хуллiна (член Наглядової Ради), з 29 вересня 2016 року.
Питання 5 Призначення членiв Наглядової Ради Товариства шляхом куму-
лятивного голосування, затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 
призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними 
цивiльно-правових договорiв.Рiшення 5.1. Призначити членiв Наглядової 
Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.5.2. Вважати повно-
важення членiв Наглядової ради Товариства такими, що набувають 
чинностi та є легiтимними з 30.09.2016р. 5.3. Затвердити умови цивiльно-
правових договорiв з призначеними членами Наглядової Ради.5.4. Встано-
вити, що розмiр щомiсячної винагороди Члена Наглядової ради є 
фiксованим та складає 500 (п'ятсот) євро пiсля вирахування та утримання 
усiх обов’язкових податкiв та платежiв згiдно з українським 
законодавством.5.5. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Волкова 
Олександра Васильовича та члена Правлiння – заступника Голови 
Правлiння Гриб Ольгу Петрiвну пiдписати з призначеними членами Нагля-
дової Ради цивiльно-правовi договори вiд iменi Товариства. Обраними 
членами Наглядової ради ПАТ «ХДI страхування» є:Iван Дiмiтров Хрiстов, 
Радослава Нiколова Пенева, Васiл Стефанов Стефанов.
Питання 6 Припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "ХДI 
страхування": Мiхаеля Шмiдт-Розiна (Голова Ревiзiйної комiсiї), Сонi Обер-
хойзер (член Ревiзiйної комiсiї).Рiшення Припинити повноваження членiв 
Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "ХДI страхування": Мiхаеля Шмiдт-Розiна (Голова 
Ревiзiйної комiсiї), Сонi Оберхойзер (член Ревiзiйної комiсiї).
Питання 7 Призначення членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства шляхом куму-
лятивного голосування.Рiшення Призначити членiв Ревiзiйної Комiсiї Това-
риства шляхом кумулятивного голосування. Вважати повноваження членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що набувають чинними та є 
легiтимними з 30.09.2016р.Призначено членами Ревiзiйної комiсiї Катрiн 
Мiхайлова Петкова, Александер Iванов Савов.
Питання 8 Змiна найменування ПАТ «ХДI страхування».Рiшення 8. Змiнити 
найменування ПАТ «ХДI страхування» на:•Повне найменування україн-
ською мовою - Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя 
«Євроiнс Україна».•Скорочене найменування українською мовою –  
ПАТ «СК «Євроiнс Україна».•Повне найменування англiйською мовою - 
Public Joint-Stock Company «Euroins Ukraine Insurance Company».•Скорочене 
найменування англiйською мовою - PJSC «Euroins Ukraine IC».
Питання 9 Внесення змiн до Статуту Товариства у зв’язку зi змiною найме-
нування та приведенням його у вiдповiднiсть з чинним законодавством 
шляхом викладення у новiй редакцiї.Рiшення 9.1. Внести змiни до Cтатуту 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.9.2. Затвердити нову 
редакцiю Статуту Товариства.9.3. Уповноважити голову позачергових за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства та секретаря позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 
Товариства.9.4. Уповноважити Голову Правлiння Товариства виконати всi 
необхiднi дiї у зв’язку з державною реєстрацiєю Статуту у новiй редакцiї 
згiдно з чинним законодавством України, з правом передоручення. 
Питання 10 Внесення змiн до внутрiшнiх положень, у зв’язку iз переймену-
ванням Товариства та затвердженням Статуту в новiй редакцiї,

шляхом викладення їх у новiй редакцiї.Рiшення 10. Внести змiни до 
внутрiшнiх положень Товариства:10.1. У зв’язку зi змiною найменування 
Товариства та затвердженням Статуту в новiй редакцiї вважати такими, що 
втратили чиннiсть 29 вересня 2016 року:Положення про наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування»; Положення про 
ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування»; 
Положення про правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ХДI стра-
хування»; Положення про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «ХДI страхування»;Кодекс корпоративного управлiння 
Публiчного акцiонерного товариства «ХДI страхування».10.2. Затвердити в 
новiй редакцiї з 30 вересня 2016 року:Положення про наглядову раду  
ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ «СК 
«Євроiнс Україна»; Положення про правлiння ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; 
Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Ко-
декс корпоративного управлiння ПАТ «СК «Євроiнс Україна».10.3. Уповно-
важити голову та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства пiдписати нову редакцiю: 
Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Положення 
про ревiзiйну комiсiю ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Положення про правлiння 
ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Положення про загальнi збори акцiонерiв  
ПАТ «СК «Євроiнс Україна»; Кодекс корпоративного управлiння ПАТ «СК 
«Євроiнс Україна».
Питання 11 Створити робочу групу для проведення та вивчення дiяльностi 
Ганни Проскуреної на посадi Голови правлiння ПАТ "ХДI страхування». 
Рiшення не прийнято 
Питання 12 Провести аналiз фiнансової дiяльностi акцiонерного товари-
ства за перiод 2012 - 2016 рокiв, iз залученням незалежної аудиторської 
компанiї. Рiшення не прийнято
Питання 13 Створити комiсiю iз розслiдування дiяльностi Правлiння у 
2015- 2016 роках пов’язане iз перешкоджанням акцiонерам отримання до-
зволу продажу акцiй.Рiшення не прийнято 
Питання 14 Створити комiсiю iз розслiдування дiяльностi Мишкова Михай-
ла, радника голови правлiння Товариства, у перiод 2012- 2016 роках 
пов'язаних iз крадiжкою грошових коштiв Товариства пiд фiктивнi договори 
на охороннi та юридичнi послуги.Рiшення не прийнято 
Питання 15 Про визнання роботи членiв Наглядової Ради Девiда Хуллiна 
та Свена Фоккема незадовiльною у зв’язку iз протиправним допуском 
представникiв компанiї «Євроiнс Iншуринс Груп АД» до управлiння госпо-
дарською дiяльнiстю ПАТ «ХДI страхування». Рiшення не прийнято 
Питання 16 Про визнання роботи Голови правлiння ПАТ «ХДI страхуван-
ня» Волкова Олександра Васильовича в перiод з 20.07.2016 року по 
29.09.2016 рiк незадовiльною. Рiшення не прийнято
Питання 17 Про припинення повноважень Голови правлiння ПАТ «ХДI 
страхування» Волкова Олександра Васильовича. Рiшення не прийнято 
Питання 18 Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки Голови 
правлiння ПАТ «ХДI страхування». Рiшення не прийнято 
Питання 19 Про встановлення обмежень Головi правлiння та одному iз 
членiв правлiння ПАТ «ХДI страхування» в повноваженнях при укладаннi 
господарських правочинiв. Рiшення не прийнято 
Питання 20 Про визнання протиправними дiй представникiв компанiї 
«Євроiнс Iншуринс Груп АД» Ассена Хрiстова Мiлкова та Янко Нiколова 
щодо втручання в господарську дiяльнiсть ПАТ «ХДI страхування» в перiод 
з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року. Рiшення не прийнято 
Питання 21 Про затвердження обов’язку Наглядової ради створити комiсiю 
з метою перевiрки дiяльностi Анни Проскурiної на посадi Голови Правлiння 
ПАТ «ХДI страхування» за перiод 25.09.2012р. – 19.07.2016р.Рiшення не 
прийнято 
Питання 22 Про затвердження обов’язку Наглядової ради створити комiсiю 
з метою перевiрки дiяльностi Правлiння у 2015-2016р.р., направленої на 
перешкоджання акцiонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» придбати значний пакет акцiй Товариства. Рiшення 
не прийнято 
Пропозиції про внесення змін до проекту порядку денного та проектів рі-
шень надходили від акціонерів Євроінс Іншуринс груп АТ, Ксєніча К.М., 
Проскуріної Анни та Важеніної Н.В. Не прийняті пропозиції Важеніної Н.В., 
оскільки оформлені з порушенням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 247433 240543
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38242 39230
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 472 670
Сумарна дебіторська заборгованість 11752 8090
Грошові кошти та їх еквіваленти 155866 146717
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Власний капітал 108037 108320
Статутний капітал 71000 71000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -73121 -77617
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 63939 63587
Поточні зобов'язання і забезпечення 75457 68636
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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 волков олександр васильович 
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2017

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Кременчуцький мiськмолокозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ліка-

ря О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, (0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Irina.GRABOVSKAYA@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Войтини Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 
19.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової 
ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 10.11.2015 р., на посаді Голови Наглядової ради - з 
17.12.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Кольбова Олексія Анатолійовича. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Про-
токол від 19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства з 10.11.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Лисої Наталі Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 
19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Това-
риства з 10.11.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Фалєєвої Тетяни Сакенівни. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол 
від 19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства з 10.11.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ПАТ «Га-
лактон», Войтину Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 
19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ПАТ 
«Галактон», Грищенка Дмитра Петровича. Підстава такого рішення: рі-

шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Прото-
кол від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник 
Генерального директора з економічних питань, директор фінансовий, 
старший менеджер з фінансового контролінгу відділу контролінгу, дирек-
тор фінансовий фінансового департаменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПАТ  «Галактон», Кольбова Олексія Анатолійовича. Підстава такого рі-
шення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017  р. 
(Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями 
Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
директор служби корпоративного управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПАТ  «Галактон», Фалєєву Тетяну Сакенівну. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Про-
токол від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор 
юридичного департаменту Росія та СНД, директор юридичного департа-
менту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПАТ  «Галактон», Раєву Лідію Сергіївну. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол 
від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник 
директора служби корпоративного управління.

Наглядовою радою Товариства 19.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради, представника акціонера ПАТ «Галактон», 
Войтину Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення Наглядової 
ради Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, 
на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попе-
редніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Горбика Артема Євгеновича. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Прото-
кол від 19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної ко-
місії Товариства з 23.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
Товариства Котляр Наталiї Юрiївни. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 
19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Това-
риства з 23.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії 
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Товариства Крамаренко Iрини Петрiвни. Підстава такого рішення: рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2017 р. (Протокол 
від 19.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії 
Товариства з 23.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Козловського Адріана Тарасо-
вича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів То-
вариства від 19.04.2017 р. (Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, на який 
обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: молодший фахівець казначейства, фахівець з каз-
начейства та контролю за основними засобами бухгалтерії, старший фа-
хівець з казначейства та контролю за основними засобами бухгалтерії, 
менеджер з контролю за основними засобами та грошовими потоками 
бухгалтерії.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Ревізійної комісії Маслюк Ірину Геннадіївну. Під-
става такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 19.04.2017 р. (Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 

п'ять років: менеджер з внутрішнього контролю.
Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято 

рішення обрати членом Ревізійної комісії Грабовську Ірину Валеріївну. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товари-
ства від 19.04.2017 р. (Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, на який об-
рано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: старший юрист, юрист.

Членами Ревізійної комісії Товариства 19.04.2017 р. прийнято рішен-
ня обрати Головою Ревізійної комісії Козловського Адріана Тарасовича. 
Підстава такого рішення: рішення членів Ревізійної комісії Товариства від 
19.04.2017 р. (Протокол від 19.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: молодший фахівець казначейства, фахівець з казначейства 
та контролю за основними засобами бухгалтерії, старший фахівець з 
казначейства та контролю за основними засобами бухгалтерії, менеджер 
з контролю за основними засобами та грошовими потоками бухгалтерії.

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

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

2. Генеральний директор Жигалов Б.м.  20.04.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДОНБАСЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова 
адреса

office@de.com.ua

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

http://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 20.04.2017р. (про-

токол №28) прийняте рiшення про схвалення додаткової угоди (правочи-
ну) №3 вiд 30.12.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної 
продукцiї вiд 05.01.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума додаткової угоди №3 вiд 
30.12.2017р. до договору №05/01-1 на постачання вугiльної продукцiї вiд 
05.01.2016р.), визначена вiдповiдно до законодавства, становить  
445 000 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом 
на 31.12.2015р.- 5 545 773 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi станом на 
31.12.2015р. становить 8,0241%.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) - 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 8,4756%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-

гальних зборах 20.04.2017 - 21 140 285 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  - 14 396 662 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 832 547 шт.
Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної 

продукцiї вiд 05.01.2016р з урахуванням додаткової угоди №3 вiд 
30.12.2016р.):

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОIНВЕСТ 
ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, 
ЄДРПОУ 38915177;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою 
особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

-умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс-2010», 
строк поставки вугiлля до 30.04.2017р. включно.

Рiчними загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 20.04.2017р. (про-
токол №28) прийняте рiшення про надання згоди на укладання Товари-
ством з ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» додаткової угоди до договору 
№05/01-01 на постачання вугiльної продукцiї вiд 05.01.2016р. 

Ринкова вартiсть предмету правочину (сума додаткової угоди вiдносно 
якої прийняте це рiшення), визначена вiдповiдно до законодавства, стано-
вить 2 076 000,00 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (станом 
на 31.12.2016р.) -  5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 39,5402%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 23 249 874 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних за-

гальних зборах 20.04.2017 -  21 140 285 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  - 14 389 880 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 832 547 шт.
Iстотнi умови правочину (договору №05/01-1 на постачання вугiльної 

продукцiї вiд 05.01.2016р з урахуванням додаткової угоди, що буде укла-
дена на пiдставi цього рiшення):

- предмет правочину - вугiльна продукцiя (вугiлля);
- особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНЕРГОIНВЕСТ 
ТРЕЙДIНГ», мiсцезнаходження - 03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34-А, 
ЄДРПОУ 38915177;

- ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ТРЕЙДIНГ» є афiлiйованою 
особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 Закону Укра-
їни «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

- умови постачання - DDP вiдповiдно до Правил «Iнкотермс-2010», 
строк дiї договору до 01.05.2018р. 

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

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

2. Генеральний директор 
Бондаренко едуард миколайович

20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво “донБаСенерГо”
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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 «дiвi БанК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.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: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ii. текст повідомлення
19.04.2017 р. загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» прийняли 

рiшення про про попереднє надання згоди на вчинення протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв , сума яких пере-
вищує 25% вiд суми вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, з контрагентами – банкiвськими установами щодо 

здiйснення в нацiональнiй та/або iноземнiй валютах операцiй наступного 
характеру: 

- угоди купiвлi-продажу iноземної валюти, в т.ч. операцiї з обмiну 
(конвертацiї) iноземної валюти;

- договори щодо операцiй з цiнними паперами.
Гранична сукупна вартiсть зазначених значних правочинiв не повинна 

перевищувати 5 000 000 000 000,00 (п’ять трильйонiв) гривень.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

467496 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1069528.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 590000000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 489700000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

432470000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0 шт.
iii. підпис

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

Заступник Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  І.І. долуда

«21» квітня 2017 р. 

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 «дiвi БанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.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: відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 

19.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Бунецької Ольги 
Дмитрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi Голови 
Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обрання. Зазначенiй посадовiй 
особi належить пакет акцiй у розмiрi 8,3% статутного капiталу Банку. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голови Спо-
стережної ради Бунецька О.Д. перебувала з 09.08.2016 р. по 19.04.2017 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Доаги Наталiї 
Григорiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi члена 
Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обрання. Зазначенiй посадовiй 
особi належить пакет акцiй у розмiрi 9,7% статутного капiталу Банку. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спо-
стережної ради Доага Н.Г. перебувала з 09.08.2016 р. по 19.04.2017 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Шипiлової 
Олени Олексiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на 
посадi члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обрання. За-
значена посадова особа акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної 
ради Шипiлова О.О. перебувала з 09.08.2016 р. по 19.04.2017 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Пiдгаєцької 
Олени Юрiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посадi 
члена Спостережної ради на пiдставi закiнчення строку обрання. Зазначе-
на посадова особа акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена Спостережної ради 
Пiдгаєцька О.Ю. перебувала з 09.08.2016 р. по 19.04.2017 р.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення про обрання акцiонера Бунецької Ольги 
Дмитрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Голо-
ви Спостережної ради зi строком повноважень - до наступних чергових 
(рiчних) загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для прийняття рiшення є пе-
робрання особи до складу Спостережної ради. Бунецька О.Д. володiє паке-

том акцiй у розмiрi 8,3% статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Бунецька О.Д. 
протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», 
фахiвець вiддiлу продажу фiнансових продуктiв ПАТ «IНГ Банк Україна».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано незалежного директора Шипiлову Олену Олексiївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень 
- до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою 
для прийняття рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. 
Акцiями в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», начальник 
вiддiлу мiжбанкiвських та казначейських операцiй ТОВ «Фiнростбанк».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостережної 
ради Банку обрано акцiонера Горбачевського Олександра Антоновича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень - до наступних 
чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для прийняття рiшення 
є обрання нового складу Спостережної ради. Горбачевський О.А. володiє паке-
том акцiй у розмiрi 40,0% статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Горбачевський О.А. 
протягом останнiх п’яти рокiв: радник Голови Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано незалежного директора Пiдгаєцьку Олену Юрiївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень - 
до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для 
прийняття рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. Акцiями в 
статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Пiдгаєцька О.Ю. протягом 
останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК», начальник 
Управлiння приватного банкiнгу ПАТ «ДIВI БАНК», директор Департаменту 
валютного контролю ПАТ «Iнвестицiйно-трастовий банк», директор Депар-
таменту валютного контролю ПАТ «Перехiдний банк «РВС БАНК», началь-
ник Управлiння обслуговування приватних клiєнтiв ПАТ «Iнтеграл-банк».

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 24 вiд 
19.04.2017 р.) прийнято рiшення, згiдно з яким на посаду члена Спостереж-
ної ради Банку обрано акцiонера Доагу Наталiю Григорiвну (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) зi строком повноважень - до наступних 
чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдставою для прийняття 
рiшення є обрання нового складу Спостережної ради. Доага Н.Г. володiє па-
кетом акцiй у розмiрi 9,7% статутного капiталу Банку. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Доага Н.Г. 
протягом останнiх п’яти рокiв: член Спостережної ради ПАТ «ДIВI БАНК».

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

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

Заступник Голови правління 
пат «дІвІ БанК»  І.І. долуда

«21» квітня 2017 р.
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«БУдiвельно-монтаЖне Управлiння №3»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ №3», 01271113, 
Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18008 м.Черкаси вул. Хомен-
ка,  19, 0472636455

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: smu-3.info

приватне аКцiонерне товариСтво 
«леБединСьКий наСiннєвий Завод»

рІчна ІнформацІя за 2016рік 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне това-
риСтво «леБединСьКий наСiннєвий Завод», 00388932, 20635, 
Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Лебедин, вул. Заводська,17,  
(04741)  2-68-34;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«фраУ марта»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ФРАУ МАРТА», 32653955, Україна Черкаська обл. 
Соснiвський р-н 18000 м.Черкаси Смiлянська, будинок 169, (0472)63-45-53

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«аГропроммеханiЗацiя»

рІчна ІнформацІя за 2016рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне то-
вариСтво «аГропроммеханiЗацiя», 03563554, 19615, Черкась-
ка обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул.Горiхова, б.47, (0472) 360919;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017р.

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

рІчна ІнформацІя  
за 2016 рік

приватне аКцІонерне товариСтво 
«вахнІвСьКе СпецІалІЗоване 

пІдприємСтво «аГромаШ»
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Вахнівське спеціалізоване підприємство«Агромаш», код за 
ЄДРПОУ: 00902406, місцезнаходження 22524, Вінницька область, 
Липовецький район, с.Вахнівка, вул.60-річчя Жовтня 20, міжміський 
код та телефон (04358)39333. 2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних – 
20.04.2017 року. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію – http:// www.00902406.pat.ua.  
4. Аудитор: Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит», ЄДРПОУ 
30687076. Директор Траілін В.О. підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься в публікації.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«БродІвСьКий аГротехСервІС»

річна інформація  
прат «Бродівськийагротехсервіс»  

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місце-

знаходження, міжміський код та телефон емітента: Приват не 
акціонерне товариство «Бродівський Агротехсервіс», 03752717, 
вул. І.Богуна, буд.1, м. Броди, Бродівський, Львівська, 80600, 
(03266) 430-86

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 01.01.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію: www.brodyagrotehservis.bfg.lviv.ua

річна інформація прат «миКолаЇвСьКе атп»  
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП», 03117760, вул.Лисенка, 37, 

м. Миколаїв, Миколаївський, Львівська, 81600, 03241/ 5-12-11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 01.01.2000
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://atpmykolayiv.bfg.lviv.ua/

приватне аКцiонерне товариСтво
«миКолаЇвСьКе атп»

 Приватне акціонерне товариство «Кінотехпром», код 
ЄДРПОУ 14293201, адреса: 14021, м.ЧЕРНІГІВ, вул. Лю-
бецька, 66. Тел/факс -0462- 651554. Повний текст річної 

інформації за 2014рік та за 2016 рік у загальнодоступній 
інформаційній базі даних ДКЦПФР розміщено 19 квітня 
2017 року та на сайті - kinotehprom.at.ua.

приватне
аКцІонерне товариСтво

«КІнотехпром»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Попелюхське хлiбоприймальне 
пiдприємство»

2. Код за ЄДРПОУ 00953253
3. Місцезнаходження 24733, Вiнницька обл., Пiщанський р-н, 

селище Попелюхи, площа Гагарiна, буд.1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

0434925337 0434925342

5. Електронна поштова адреса popelhpp@vprk.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http:\\popeluhi.vioil.com

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

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «попелюхСьКе хлiБоприймальне пiдприємСтво»

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, звільнено, 
обрано або припинено 

повноваження)

посада прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за єдрпоУ 
юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Мельник Микола Анатолiйович д/н д/н

д/н
0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Миколи Анатолiйовича, в зв’язку з прийняттям рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi 
- 0.000007 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк, згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Посадова особа не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Iлiнiч Максим Олегович д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Iлiнiча Максима Олеговича, в зв’язку з прийняттям рiшення про припи-
нення повноважень членiв Наглядової ради товариства. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 
вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк, згоди на розкриття 
паспортних даних не надав. Посадова особа являється представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», не являється представником 
групи акцiонерiв чи незалежним директором.
20.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової 

ради
Сашко Сергiй Олександрович д/н д/н

д/н
0.00007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Сашка Сергiя Олександровича, в зв’язку з прийняттям рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi 
- 0.00007 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк, згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надав. Посадова особа не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Салiхов Олег Маратович д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду члена Наглядової ради з 20.04.2017 року Салiхова Олега Маратовича, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою 
володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, 
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – до 31.03.2015 року – вiйськовослужбовець, з 26.08.2015 року – ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» заступник дирек-
тора з iнформацiйної безпеки, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа являється представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька 
Промислова Компанiя», не являється представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Мельник Микола Анатолiйович д/н д/н

д/н
0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду члена Наглядової ради з 20.04.2017 року Мельника Миколу Анатолiйовича, в зв’язку з необхiднiстю 
призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою 
володiє в Статутному капiталi – 0,000007; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, 
якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв – з 09.2012 року по 04.2015 рiк ТОВ «НАЦIОНАЛЬНА ПЕРЕВАГА», бухгалтер, з 05.2015 року ТОВ «ДI ЕНД АЙ 
ЕВОЛЮШН» бухгалтер, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи не-
залежним директором.
20.04.2017 обрано Голова Наглядової 

ради
Каляткiна Надiя Ярославiвна д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано до складу членiв Наглядової ради з 20.04.2017 року Каляткiну Надiю Ярославiвну, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено. 20.04.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 
20-04/17 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 20.04.2017 року Каляткiну Надiю Ярославiвну, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть Голови Наглядової ради повноваження якої припинено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою 
володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, 
якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – з 2011року головний бухгалтер ТОВ «Вiойл Агро», з 2014 року ТОВ «Вiойл Агро» директор, з 2012 року за 
сумiсництвом ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», начальник фiнансового вiддiлу, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа являється 
представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», не являється представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.
20.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Савич Юлiя Дмитрiвна д/н д/н

д/н
0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Савич Юлiї Дмитрiвни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000007 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк 5 мiсяцiв, згоди на роз-
криття паспортних даних не надала.
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20.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Гуменюк Вiта Володимирiвна д/н д/н
д/н

0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Гуменюк Вiти Володимирiвни, в зв’язку з прийняттям рiшення про при-
пинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 
0.000007 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк 5 мiсяцiв, згоди 
на розкриття паспортних даних не надала
20.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної 

комiсiї
Момот Олена Василiвна д/н д/н

д/н
0.000164

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Момот Олени Василiвни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинен-
ня повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 
0.000164 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк 5 мiсяцiв, згоди 
на розкриття паспортних даних не надала.
20.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Савич Юлiя Дмитрiвна д/н д/н

д/н
0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20.04.2017 року Савич Юлiю Дмитрiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити 
посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в 
Статутному капiталi - 0.000007 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, 
якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя» економiст, згоди на розкриття паспортних даних не надала.
20.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Гуменюк Вiта Володимирiвна д/н д/н

д/н
0.000007

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20.04.2017 року Гуменюк Вiту Володимирiвну, в зв’язку з необхiднiстю призна-
чити посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє 
в Статутному капiталi - 0.000007 вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; по-
сади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – бухгалтер ПП «ВЕКТОР – М», згоди на розкриття паспортних даних не надала.
20.04.2017 обрано Голова Ревiзiйної 

комiсiї
Педина Юлiя Петрiвна д/н д/н

д/н
0

Зміст інформації:
20.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Попелюхське хлiбоприймальне пiдприємство» (Про-
токол № 1 вiд 20.04.2017 року) обрано до складу членiв Ревiзiйної комiсiї з 20.04.2017 року Педину Юлiю Петрiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити 
посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено. 20.04.2017 року рiшенням Ревiзiйної комiсiї товариства (Протокол  
№ 20-04/17 вiд 20.04.2017 року) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 20.04.2017 року Педину Юлiю Петрiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити 
посадову особу замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї повноваження якої припинено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в 
Статутному капiталi - вiдсутня; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – бухгалтер ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за сумiсництвом бухгалтер ПАТ «Вiнницький ОЖК», згоди на розкриття 
паспортних даних не надала.

Голова правління __________________________  домерат є.І.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Чер-
каський». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017. 3. Місцезнаходження: 19836, 
Драбiвський район, Черкаська обл., селище Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (04738) 9-22-33, 9-22-33. 5.Електронна поштова адреса : 
n.svirid@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 
7. Вид особливої інформації : зміна складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
20.04.2017 головою наглядової ради ПАТ «Черкаський» (протокол засі-

дання наглядової ради №б/н вiд 20.04.2017) строком до наступних загаль-
них зборів акціонерів обрано Усачову Анастасію Іванівну (акціями товари-
ства не володіє, є представником акціонера товариства- 
ТОВ «Украгробізнес»). Іншi посади, якi Усачова А.І. займала протягом 
останніх п'яти років-фінансовий директор; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття пас-
портних даних не надавала.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор Журба олександр васильович. 20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «черКаСьКий»

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «переСУвна механiЗована Коло-
на №42»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01036610;
3. Місцезнаходження: 18036, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, Про-

спект Хiмiкiв, будинок 12;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 65-41-95; (0472) 65-39-67;
5. Електронна поштова адреса: info@pmk42.pat.ua, pmk42@yandex.ru;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pmk42.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. текст повідомлення

20.04.2017 року ПрАТ «ПМК-42» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 
30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 

Акцiонерного Товариства (вих. № 131355в вiд 18.04.2017 року), сформовано-
го станом на 14.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр паке-
ту акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 
акцiй 261526 шт. (25.012050 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до ста-
тутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 261526 шт. 
(40.463794 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). 

20.04.2017 року ПрАТ «ПМК-42» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 
30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 
Акцiонерного Товариства (вих. № 131355в вiд 18.04.2017 року), сформовано-
го станом на 14.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр паке-
ту акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 
акцiй 281433 шт. (26.915933 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до ста-
тутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 281433 шт. 
(43.543843 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

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

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

2. Найменування посади Директор Рябокiнь Iван Миколайович 20.04.2017
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пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«вiльШанСьКе ремонтно-транСпортне 

пiдприємСтво»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. основні відомості про емітента
1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВIЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 00908840, Україна Черкаська обл. Городищенський 
р-н 19523 смт. Вiльшана вул. Шевченка, 258, (04734) 96033

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: vilshanske_rtp.emitents.net.ua

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «КООП-АУДИТ», 21385106

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

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 3209 3395
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2881 3071
Довгострокові фінансові інвестиції 309 309
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 14 8
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 7
Власний капітал 2955 3382
Статутний капітал 2200 2200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 755 1182
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 254 13
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8800000 8800000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

вiдКрите аКцiонерне товариСтво 
«черКаСиБУдматерiали»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРIАЛИ», 00291994, Україна Чер-
каська обл. Приднiпровський р-н 18000 м. Черкаси вул.Чкалова, 12, 
/0472/ 71-68-32

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

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

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: ТОВ «АЛАН-АУДИТ», 31278222

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

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1226 1655
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23 0
Довгострокові фінансові інвестиції 35 35
Запаси 876 922
Сумарна дебіторська заборгованість 223 162
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 536
Власний капітал -1985 -1472
Статутний капітал 692 692
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2677 -2164
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1 1
Поточні зобов’язання і забезпечення 3210 3126
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Горького (Юрія Іл-

лєнка) будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 72-46-51 , 72-27-37
5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
20 квітня 2017 року ПАТ «ЧРП» отримано від ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціоне-

рів сформованого станом на 14.04.2017 року (вих. № 135009зв від 
18.04.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без 
змін, загальна кількість акцій 62800 шт., загальна кількість голосуючих 
акцій 62800 шт. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 
37,588134 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
товариства та 47,177253 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй това-
риства.

20 квітня 2017 року ПАТ «ЧРП» отримано від ПАТ «НДУ» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціоне-
рів сформованого станом на 14.04.2017 року (вих. № 135009зв від 
18.04.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без 
змін, загальна кількість акцій 62800 шт., загальна кількість голосуючих 
акцій 62800 шт. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 
37,588134 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
товариства та 47,177253 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй това-
риства. 

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

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

2. т.в.о. виконавчого директора танцюра віктор юрійович 
21.04.2017

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «черКаСьКий рІчКовий порт»
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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 товари-

Ство «переСУвна механiЗована Колона №42»;
2. Код за ЄДРПОУ: 01036610;
3. Місцезнаходження: 18036, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, Про-

спект Хiмiкiв, будинок 12;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 65-41-95; (0472) 65-39-67;
5. Електронна поштова адреса: info@pmk42.pat.ua, pmk42@yandex.ru;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pmk42.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ii. текст повідомлення
21.04.2017 р.в зв’язку з прийнятим загальними зборами акцiонерiв (про-

токол № 1/2017 вiд 21.04.2017 р.) рiшенням щодо затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства, яка не передбачає в Товариствi органу 
контро лю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 21.04.2017р., припинено повно-
важення: Ревiзор: Iгнатюк Валентин Андрiйович (паспорт НС 472920 вида-
ний Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 08.05.1998р.), 
розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 2.382459%. 
Перебував на посадi 4р.6 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади директор рябокiнь iван миколайович 
21.04.2017

приватне аКцiонерне товариСтво
«переСУвна механiЗована Колона №42»

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «янтарь»;
2. Код за ЄДРПОУ: 03356795;
3. Місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., Золотонiський р-н , м. Зо-

лотоноша, вул. Миколаївська,13;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-23-56; (04737) 5-23-56;
5. Електронна поштова адреса: yantar@2upost.com; yantar_buh@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: yantar.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. текст повідомлення

20.04.2017 року ПрАТ «ЯНТАРЬ» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 
30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 
Акцiонерного Товариства (вих. № 132891зв вiд 18.04.2017 року), сформовано-

го станом на 14.04.2017 року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету 
акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 
акцiй 251625 шт. (44.590959 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статут-
ного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 251625 шт. 
(52.475115 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). 

20.04.2017 року ПрАТ «ЯНТАРЬ» отримало вiд ПАТ «НДУ» (код за ЄДРПОУ 
30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 
Акцiонерного Товариства (вих. № 132891зв вiд 18.04.2017 року), сформовано-
го станом на 14.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету 
акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть 
акцiй 219068 шт. (38.821469 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статут-
ного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 219068 шт. 
(45.685518% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

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

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

2. Найменування посади Голова правління Гончар володимир олек-
сандрович 20.04.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Черкаський». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017. 
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., сели-

ще Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33, 
9-22-33. 5.Електронна поштова адреса : n.svirid@kernel.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформа-
ції : відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
19.04.2017 загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкаський» (прото-

кол №б/н вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у строк 
по 19.04.2018 (включно), за умови попереднього погодження таких право-

чинів наглядовою радою товариства, наступного характеру: купівля – про-
даж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, за-
става (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, 
кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Гранична су-
купність вартості правочинів: 134 224 795 тис.грн. (5 (п’ять) млрд. доларів 
США за курсом НБУ 26,844959 грн. на 19.04.2017), вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 112 972 тис.грн., співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 118 812,4%. Загальна 
кількість голосуючих акцій 3508777 штук, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах 3 468 810 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» 3 468 810 штук, «проти» прийняття 
рішення – немає.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор Журба олександр васильович. 20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «черКаСьКий»

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТАКСОПАРК»

2. Код за ЄДРПОУ: 03115382
3. Місцезнаходження: 18008 Черкаська область мiсто Черкаси 

Соснiвський район, вулиця Хоменка будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-07-84, 63-36-80
5. Електронна поштова адреса: 03115382@afr.com.ua, ygorbatenko@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
20 квітня 2017 року ПрАТ «ТАКСОПАРК» отримано від ПАТ «НДУ» (код 

за ЄДРПОУ 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів 
сформованого станом на 13.04.2017 року (вих. № 134586зв від 
14.04.2017 року) розмір пакету акцій «фiзичної особи» залишився без змін, 
загальна кількість акцій 732090 шт., загальна кількість голосуючих акцій 
732090 шт. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 86,740521 % 
в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 
100,0 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товариства.

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

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

2. директор чернега Сергій леонідович  21.04.2017

приватне аКцiонерне товариСтво «таКСопарК»
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приватне аКцiонерне товариСтво «Гранiт»
річна інформація за 2016 рік

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ГРАНIТ", ЄДРПОУ 14243982, 
17500, Чернігівська область , мiсто 
Прилуки, вулиця Iндустрiальна, 
будинок 6 , телефон 04637-50551

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

21.04.2017

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

http://14243982.wix.com/granit

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «ватУтiнСьКе автотранСпортне 
пiдприємСтво - 2362»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01350417;
3. Місцезнаходження: 20250, Черкаська обл., м. Ватутiне , вул. Транс-

портна,2;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04740) 6 - 24 - 11, (04740) 6 - 24 – 11;
5. Електронна поштова адреса: info@atp2362.pat.ua, atp_2362@ukr.net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp2362.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. текст повідомлення

21.04.2017 року ПрАТ «Ватутiнське АТП-2362» отримало вiд 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. 
№  135731зв вiд 18.04.2017 року), сформованого станом на 14.04.2017року 
(далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» 
залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 546123 шт. 
(25.529310 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 546123 шт. (27.873843 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

21.04.2017 року ПрАТ «Ватутiнське АТП-2362» отримало вiд 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. 
№  135731зв вiд 18.04.2017 року), сформованого станом на 14.04.2017року 
(далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» 
залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 601208 шт. 
(28.104338 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 601208 шт. (30.685353 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

21.04.2017 року ПрАТ «Ватутiнське АТП-2362» отримало вiд 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. 
№  135731зв вiд 18.04.2017 року), сформованого станом на 14.04.2017року 
(далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» 
залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 443131 шт. 
(20.714799 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 443131 шт. (22.617183 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства).

21.04.2017 року ПрАТ «Ватутiнське АТП-2362» отримало вiд 
ПАТ  «НДУ» (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають пра-
во на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. 
№  135731зв вiд 18.04.2017 року), сформованого станом на 14.04.2017року 
(далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» 
залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 365105 шт. 
(17.067361% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу 
Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 365105 шт. (18.634775 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). 

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

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

2. Найменування посади директор яременко iван Гаврилович 
21.04.2017

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво «черКаСьКий». 2. Код за ЄДРПОУ 05390017.  
3. Місцезнаходження: 19836, Драбiвський район, Черкаська обл., селище 
Рецюкiвщина. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04738) 9-22-33, 9-22-33. 
5.Електронна поштова адреса : n.svirid@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://cherkasskiy.pat.ua/. 7. Вид особливої інформації : змі-
на складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
19.04.2017 загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкаський» (прото-

кол №б/н вiд 19.04.2017) прийнято рiшення про припинення повноважень 
з 19.04.2017 члена наглядової ради товариства – Хуторянського Сергія 
Олександровича (перебував на посаді з 01.05.2016), та обрати з 20.04.2017 
членами наглядової ради товариства Лук’яненко Вікторію Олександрівну, 
Усачову Анастасію Іванівну, Ковальчука Юрія Валентиновича, Фещук Ірину 
Леонідівну, Вознюк Олену Володимирівну (є представниками акціонера 
товариства-ТОВ «Украгробізнес»); відкликати (припинити повноваження) з 
31.12.2017 року всіх членів наглядової ради товариства, та обрати з 
01.01.2018 на строк до наступних загальних зборів акціонерів членами на-
глядової ради товариства Лук’яненко Вікторію Олександрівну (представ-
ник акціонера товариства-ТОВ «Украгробізнес»), Усачову Анастасію Іва-
нівну (представник акціонера товариства-ТОВ «Украгробізнес»), 
Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера товариства-
ТОВ «Украгробізнес»), Фещук Ірину Леонідівну(незалежний директор), 
Вознюк Олену Володимирівну (незалежний директор). Вказані особи акці-
ями товариства не володіють, письмової згоди на розкриття паспортних 
даних не надали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не мають. Інші посади, які вказані особи займали протягом останніх п'яти 
років: Лук’яненко В.О.-директор з правового забезпечення, Усачова А.І.-
фінансовий директор, Ковальчук Ю.В.- директор з корпоративних інвести-
цій, Фещук І.Л.- керівник фінансової служби агробізнесу, Вознюк О.В.- ке-
рівник відділу обліку та аудиту земельного банку. Підстава-затвердження 
статуту товариства у новій редакції.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Журба Олександр Васильович. 20.04.2017

приватне аКцiонерне товариСтво 
«таКСопарК»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ТАКСОПАРК»
2. Код за ЄДРПОУ: 03115382
3. Місцезнаходження: 18008 Черкаська область мiсто Черкаси 

Соснiвський район, вулиця Хоменка будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-07-84, 63-36-80
5. Електронна поштова адреса: 03115382@afr.com.ua, ygorbatenko@

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://taksopark.emitents.net.
ua/ua/

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАКСОПАРК» 

Протокол № 1 від 20.04.2017 року достроково припинено повноваження 
Ревізора товариства Яковенка Григорія Григоровича, з 20.04.2017 року, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних 
не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв’язку з затвер-
дженням нової редакціїї Статуту товариства в якому посада Ревізора не 
передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
з 23.04.2015 року до 20.04.2017 року. Посадова особа 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. директор чернега Сергій леонідович  21.04.2017
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «ЧЕРКАСИРИБГОСП» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00476814
3. Місцезнаходження: 18005 Черкаська область, місто Черкаси, ву-

лиця Портова, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 72-49-37, 72-27-76
5. Електронна поштова адреса: 00476814@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://cherkassyribgosp.
emitents.net.ua/ua/

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаси-

рибгосп» /протокол від 20.04.2017 року/ достроково припинено повно-
важення ревізора вівчар Ірини миколаївни (згоди посадової особи 
на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано). Під-
става для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням новою 
редакції Статуту товариства в якому одноосібний орган товариства - 
Ревізор змінено на колегіальний орган Ревізійну комісію. Посадова 
особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному ка-
піталі товариства. На посаді особа перебувала з 21.11.2016 року по 
20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаси-
рибгосп» /протокол від 20.04.2017 року/ затверджено Статут товари-
ства в новій редакції. Новою редакцією Статуту передбачено обрання 
Ревізійну комісії товариства в кількості 3 осіб. Рішенням чергових за-
гальних зборів акціонерів обрано Голову ревізійної комісії вівчар 

Ірину миколаївну (згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
обрана строком на 3 роки. Інші посади, які обімала особа протягом 
останніх п'яти років: бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаси-
рибгосп» /протокол від 20.04.2017 року/ затверджено Статут товари-
ства в новій редакції. Новою редакцією Статуту передбачено обрання 
Ревізійну комісії товариства в кількості 3 осіб. Рішенням чергових за-
гальних зборів акціонерів обрано членом ревізійної комісії Кондау-
рова володимира Івановича (згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не 
є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі това-
риства. Особа обрана строком на 3 роки. Інші посади, які обімайла 
особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правліня по за-
гальних питаннях. Посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкасириб-
госп» /протокол від 20.04.2017 року/ затверджено Статут товариства в 
новій редакції. Новою редакцією Статуту передбачено обрання Ревізій-
ну комісії товариства в кількості 3 осіб. Рішенням чергових загальних 
зборів акціонерів обрано членом ревізійної комісії Гурську Ганну 
федорівну (згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано). Посадова особа є акціонером розмір па-
кета акцій, який належить особі 0,000825 % від статутного капітала то-
вариства. Особа обрана строком на 3 роки. Інші посади, які обімайла 
особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер цеху. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова правління Баранов Костянтин миколайович 
21.04.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «черКаСириБГоСп»

приватне аКцiонерне товариСтво 
«аГротехСервiС»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», 03766458, Україна Черкаська обл. 
Канiвський р-н 19000 мiсто Канiв вул. Ленiна буд. 189 (вул. Енергетикiв,  245), 
(04736) 3-92-44

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 року.

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ШполянСьКий Завод продтоварiв»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», 00380681, Украї-
на Черкаська обл. Шполянський р-н 20603 мiсто Шпола вулиця Ленiна 
(Соборна), будинок 87, (04741) 5-51-39

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.jaivir.com

приватне аКцiонерне товариСтво 
«миронiвСьКа птахофаБриКа»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 30830662, Україна Чер-
каська обл. Канiвський р-н 19031 село Степанцi вулиця Жовтнева 
(Слобода) будинок 25, (04736) 3-85-23

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.mpf.org.ua

приватне аКцiонерне товариСтво черКаСь-
Ке оБлаСне пiдприємСтво «аГротехСервiС»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС», 
03563548, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18000 мiсто Черкаси 
вулиця Смiлянська, будинок 169, (0472) 63-27-47

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк», 09807595,
Полтавська обл., Октябрський р-н, 
36020, м. Полтава, вул. Паризької 
Комуни, 40-а, 0532227863

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

20. 04.2017 року

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

www.poltavabank.com

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Актив-аудит»», 30785437

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

1. Річні загальні збори акцiонерiв 
ПАТ «Полтава-банк» відбулись 
09 лютого 2016 року (Протокол № 1 
від 09.02.2016 р.) Вид загальних 
зборів - чергові. Мiсце проведення - 
36020, м. Полтава, вул.

Паризької Комуни, 40-а. Кворум зборiв 99,76 %. Порядок денний рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв був затверджений наглядовою радою Банку 
(протокол № 42 вiд 22.12.2015 р.). Питання порядку денного: 1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання секретаря загальних зборiв. 
2. Звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку у 
2015 р. та їх визначення на 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 
ради Банку. 5. Затвердження результатiв дiяльностi Банку у 2015 р. та 
заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми. 
6.  Розподiл прибутку за 2015 р. та визначення частини прибутку, що на-
правляється на збiльшення статутного капiталу. 7. Збiльшення статутного 
капiталу Банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок 
спрямування до статутного капiталу частини прибутку. 8. Випуск акцiй но-
вої номiнальної вартостi. 9. Внесення змiн до Статуту Банку, в тому числi 
пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу, шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. 10. Припинення повноважень наглядової ради.11. Обрання 
наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
трудових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Встановлення 
розмiру їх винагороди. До питання 11. порядку денного «Обрання наглядо-
вої ради» до правлiння Банку вiд акцiонера Гофмана В.В. надiйшла 
пропозицiя щодо кандидатiв до складу наглядової ради ПАТ «Полтава-
банк». На засiданнi наглядової ради (протокол № 13 вiд 04.02.2016 р.) на 
пiдставi отриманої пропозицiї вiд акцiонера Гофмана В.В., щодо кандидатiв 
до складу наглядової ради, запропонованi особи були включенi до тексту 
бюлетеня для кумулятивного голосування. Черговi загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ «Полтава-банк» прийняли такi рiшення: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю. 2. Обрати секретарем загальних зборiв Носенко Н.В. 3. Затверди-
ти звiт правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi Банку в 
2015 роцi та основнi напрями дiяльностi Банку на 2016 рiк. 4. Затвердити 
звiт наглядової ради. 5. 1. Затвердити Рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 
2015 рiк (Звiт про фiнансовий стан (Баланс) ПАТ «Полтава - банк»; звiт 
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi резуль-
тати); звiт про рух грошових коштiв за прямим методом; звiт про змiни у 
власному капiталi (Звiт про власний капiтал); примiтки до звiтiв). 2. За-
твердити заходи за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми.6. 
Чистий прибуток Банку за 2015 рiк - 38 489 889 грн. 28 коп. направити: - на 
виплату дивiдендiв по привiлейованим акцiям (рахунок 3631) – 8 500 грн. 
00 коп.;- в резервний фонд Банку (рахунок 5021) – 1 925 487 грн. 53 коп.;  
- на збiльшення статутного капiталу (рахунок 5004) – 35 250 000 грн.  
00  коп.; - на виплату дивiдендiв по простим акцiям (рахунок 3631) – 
1 305 901 грн. 75 коп. 7. Збiльшити розмiр статутного капiталу шляхом 
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй (нова номiнальна вартiсть -  
0,22 грн.) за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку 
в сумi 35 250 000 (тридцять п’ять мiльйонiв двiстi п’ятдесят тисяч) грн.З 
урахуванням пiдвищення номiнальної вартостi акцiй статутний капiтал 
Банку буде сформовано у розмiрi 155 100 000 (сто п’ятдесят п'ять мiльйонiв 
сто тисяч) грн. 8. Затвердити випуск акцiй нової номiнальної вартостi -  
0,22 грн. 9.1. Внести змiни до Статуту Банку та затвердити нову редакцiю 
Статуту Банку. 10. У зв'язку з закiнченням термiну, на який обиралася на-
глядова рада, припинити повноваження наглядової ради: 1. Некрасов  О.В. 
- голова наглядової ради. 2. Нелюбiн В.Ю. - заступник голови наглядової 
ради. 3. Некрасов К.О. - член наглядової ради. 11.Обрати строком не три 
роки, згiдно Статуту Банку, наглядову раду у наступному складi:

1. Некрасов О.В.; 2. Нелюбiн В.Ю.; 3. Некрасов К.О.; 4. Вакула О.Л. - неза-
лежний член наглядової ради; 5. Котенко О.Г. - незалежний член наглядової 
ради. Рiшення прийнято. 12. Затвердити наступнi умови трудових договорiв 
(контрактiв) з членами наглядової ради: здiйснювати свою дiяльнiсть 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту Банку та По-
ложення про наглядову раду ПАТ «Полтава-банк». Встановити розмiр вина-
городи на мiсяць: головi наглядової ради - 14 000 грн., заступнику голови 
наглядової ради - 6 500 грн., членам наглядової ради - 2 500 грн. Всi питан-
ня порядку денного загальних зборiв розглянутi, по всiх питаннях вiдбулися 
голосування та були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень 
щодо органiзацiї та проведення зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло.
6. Інформація про дивіденди.
Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Полтава-банк» були проведені 
09.02.2017 р., кворум зборів – 99,41 %. 

За результатами 
звітного періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0,000 11 000,00 1305901,750 8 500,000

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0,000 0,044 0,0019 0,034

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн.

0,000 0,000 0,000 0,000

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

31.01.2017 26.02.2016 29.01.2016

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн.) 
перерахованих 
дивідендів на відповідну 
дату.
Дата (дати) перераху-
вання/відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн.) 
перерахованих/
відправлених дивідендів 
на відповідну дату

11000,00 1305901,750 8500,00

Опис Згiдно Статуту Банку розмiр дивiдендiв за простими акцiями ви-
значається загальними зборами акцiонерiв Банку згiдно вимог 
чинного законодавства України.

Виплата дивiдендiв акцiонерам проводиться один раз на рiк в повному 
обсязi, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Розмiр дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями Банку визначений Статутом - 20 вiдсоткiв. Для 
кожної виплати дивiдендiв наглядова рада Банку встановлює дату скла-
дання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та 
строк їх виплати. Виплати дивiдендiв за простими акцiями, здiйснюється 
згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Дата складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями, не 
може передувати датi прийняття рiшення загальними зборами про випла-
ту дивiдендiв. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями має бути складений протягом одного мiсяця 
пiсля закiнчення звiтного року. Повiдомлення акцiонерiв про виплату 
дивiдендiв здiйснюється листами протягом 30 днiв пiсля прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв. За попереднiй 2015 рiк згiдно рiшення 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 
09.02.2016 р. (Протокол № 1 вiд 09.02.2016 р.) частину прибутку за 2015 
рiк було направлено на виплату дивiдендiв за простими акцiями на суму 
1305901 грн. 75 коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 26.02.2016 р. ви-
значена наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 22.02.2016 р.). Дата 
початку виплати дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 03.03.2016 р. 
та дата закiнчення виплати дивiдендiв за простими акцiями за 2015 рiк - 
09.08.2016 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 
22.02.2016 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було 704750000 
iменних простих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 2015 рiк на одну 
просту акцiю - 0,0019 грн. 10.02.2016 року сума дивiдендiв за простими 
акцiями у розмiрi 1305901 грн. 75 коп. була перерахована на рахунок 3631. 
Призначення рахунку: облiк нарахованих банком дивiдендiв власникам 
акцiй пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «полтава-БанК»
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Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 
09.02.2016 р.) частину прибутку за 2015 рiк було направлено на виплату 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями на суму 8500 грн.00 коп. Дата скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 
привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 29.01.2016 р. визначена наглядовою 
радою Банку (протокол № 3 вiд 06.01.2016 р.). Дата початку виплати 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 03.03.2016 р. та дата 
закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2015 рiк - 
30.06.2016 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 18 вiд 
22.02.2016 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було  
250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 
2015 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,034 грн. 10.02.2016 року сума 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 8500 грн.00 коп. була пере-
рахована на рахунок 3631. Дивiденди за акцiями, якi належать акцiонерам 
- юридичним особам, перераховуються виключно у безготiвковiй формi на їх 
поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам виплачуються готiвкою у 
касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на їх поточнi рахунки. Мiсце 
виплати дивiдендiв – офiс Банку: 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 
40-а. Не отриманнi вчасно дивiденди депонуються на окремому рахунку в 
Банку та виплачуються на першу вимогу акцiонера у встановленому Стату-
том Банку та чинним законодавством України порядку. Сума фактично спла-
чених дивiдендiв за 2015 рiк за простими акцiями 1298904 грн.88 коп. Сума 
фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк на одну просту акцiю - 0,0018  грн. 
У 2016 роцi дiвiденди за простими акцiями за 2015 рiк були сплаченi не в 
повному обсязi через неявку акцiонерiв для отримання дивiдендiв. Сума 
фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк за привiлейованими акцiями 
4531 грн. 34 коп. Сума фактично сплачених дивiдендiв за 2015 рiк на одну 
привiлейовану акцiю - 0,018 грн. У 2016 роцi дiвiденди за привiлейованими 
акцiями за 2015 рiк були сплаченi не в повному обсязi через неявку акцiонерiв 
для отримання дивiдендiв. За звiтний 2016 рiк рiчнi загальнi зборiв акцiонерiв 
ПАТ "Полтава-банк", якi вiдбулись 09.02.2017 р. (Протокол № 1 вiд 09.02.2017 
р.) не приймали рiшення про розподiл прибутку на виплату дивiдендiв за 
простими акцiями. Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Про-
токол № 1 вiд 09.02.2017 р.) частину прибутку за 2016 рiк було направлено 
на виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями на суму 11000 грн.00 
коп. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 31.01.2017 р. визначена наглядо-
вою радою Банку (протокол № 3 вiд 06.01.2017 р.) Дата початку виплати 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 2016 рiк - 01.03.2017 р.

та дата закiнчення виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями за 
2016 рiк - 30.06.2017 р. визначенi наглядовою радою Банку (протокол № 15 
вiд 14.02.2017 р.). На дату початку виплати дивiдендiв в облiку було  
250 000 iменних привiлейованих акцiй. Сума нарахованих дивiдендiв за 
2016 рiк на одну привiлейовану акцiю - 0,044 грн. 10.02.2017 року сума 
дивiдендiв за привiлейованими акцiями у розмiрi 11000 грн.00 коп. була 
перерахована на рахунок 3631. Дивiденди за акцiями, якi належать 
акцiонерам - юридичним особам, перераховуються виключно у 
безготiвковiй формi на їх поточнi рахунки, а акцiонерам - фiзичним особам 
виплачуються готiвкою у касi Банку, або шляхом перерахування коштiв на 
їх поточнi рахунки. Мiсце виплати дивiдендiв – офiс Банку: 36020, м. Пол-
тава, вул. Паризької Комуни, 40-а. Не отриманнi вчасно дивiденди депону-
ються на окремому рахунку в Банку та виплачуються на першу вимогу 
акцiонера у встановленому Статутом Банку та чинним законодавством 
України порядку.

2. основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1836539 1535885
Грошові кошти та їх еквіваленти 167943 129255
Кошти в інших банках 727 642
Кредити та заборгованість клієнтів 662764 623962
Усього зобов’язань 1293094 1065484
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 1237351 1001963
Усього власного капіталу та частка меншості 543445 470401
Статутний капітал 155100 119850
Чистий прибуток/ (збиток) 74322 38490
Чистий прибуток / (збиток) на одну просту 
акцію (грн.)

0,11 0,05

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

0,11 0,05

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у Річній інформації 
емітента цінних паперів за 2016 рік

Голова правління  ________________  в.С. переверзев 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  21.04.2017
  (дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «дУБриК»
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 «ДУБРИК» , 
13980603, д/н, с. Тараканів, 
Дубенський, Рiвненська область, 
35641, Україна, 0365651355

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

21.04.2017

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

д/н

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями 
«днІпропетровСьКий олІйно еКСт раК цІйний 
Завод», 00374385, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 46, м. Дніпро, 
Кіровський район, Днiпропетровська область, 49000, 0562-38-72-10,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://00374385.smida.gov.ua

товариСтво З оБмеЖеною 
вiдповiдальнiСтю «ГеорГiй»

річна інформація емітента цінних паперів
(приватне (закрите) розміщення цінних паперів)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГЕОРГIЙ», 
23385184, вул. Шолуденка, 3, 
м. Київ, Шевченківський, 04116, 
Україна, (044) 230-47-48

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

24.04.2017

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

http://smida.gov.ua/db/
participant/23385184

приватне аКцiонерне товариСтво 
«КалинiвСьКий аГрохiм»

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

приватне акцiонерне товариство 
«Калинiвський агрохiм», 05487478, 
22400, Вінницька обл., м.Калинiвка, 
вул.Чкалова, 1-А, (04333) 4-04-41

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

24.04.2017

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

http://kalunagrohim.com.ua/
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рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«ЗарiчненСьКий молоКоЗавод»

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, міжміський код 
та телефон емітента

Публiчне акцiонерне то ва риство 
«Зарiч ненсь кий молокозавод», 
00423982, Центральна 65, смт. Зарiчне, 
Зарiчненський, Рiвненська область, 
34000, Україна, 8-0505637550

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

21.04.2017

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

zarmoloko.pat.ua

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

Приватне підприємство аудиторська фір-
ма «Веріф-Аудит», 30681472

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство).* Зазнача-
ється інформація про прове-
дення або непроведення 
загальних чергових та поза-
чергових зборів та у разі їх не-
проведення вказуються при-
чини, також зазначається 
перелік питань, що розгляда-
лися на загальних зборах, 
особи, що подавали пропози-
ції до переліку питань порядку 
денного, у разі проведення по-
зачергових зборів зазначаєть-
ся особа, що ініціювала про-
ведення загальних зборів, 
результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо 
загальні збори не відбулися, 
вказуються причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 25.04.2016 року. Кворум зборів: 
62,16% до загальної кількості голосів. Пе-
релік питань, що розглядалися на загаль-
них зборах: 1.Прийняття рішення з питань 
порядку денного проведення Загальних 
зборів акціонерів. Обрання лічильної ко-
місії та затвердження її складу. Обрання 
Голови та секретаря Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. Вирішили -обрати.
2. Звіт виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2015 рік.Вирішили -затвердити. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 
2015 рік. Вирішили -затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за ре-
зультатами фінансово-господарської ді-
яльності за 2015 рік. Вирішили- 
затвердити.5. Затвердження річної 
фінансової звітності та балансу Товари-
ства за 2015 рік. Вирішили -затвердити. 
6. Порядок використання прибутку або по-
криття збитку Товариства.А\Вирішили- 
затвердити.7.Обрання правління Товари-
ства та затвердження умов трудового 
договору з членами виконавчого органу 
Товариства. Вирішили- обрати.
Особи, що подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного: Наглядова рада.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗА-
ЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові 
збори не проводились.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1004 825
Основні засоби (за залишковою вартістю) 617 666
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19 16
Сумарна дебіторська заборгованість 169 65
Грошові кошти та їх еквіваленти 154 39
Власний капітал 819 667
Статутний капітал 240 240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -113 -265
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 22 22
Поточні зобов’язання і забезпечення 163 136
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,15 0,16
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,15 0,16

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 960630,5 960305
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів пУБлiчне аКцiонерне 

товариСтво «оСтроЗьКий молоКоЗавод», 
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Острозь-
кий молокозавод», 00446954, вул. I.Вишен-
ського 12, м.Острог, Острозький, Рiвненська 
область, 35801, Україна, (03654) 2-29-45

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

21.04.2017

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

rosi-ostrog.pat.ua

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

Приватне підприємство аудиторська фірма 
«Веріф-Аудит», 30681472

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент - ак-
ціонерне товариство).* За-
значається інформація про 
проведення або непрове-
дення загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі 
їх непроведення вказуються 
причини, також зазначаєть-
ся перелік питань, що роз-
глядалися на загальних збо-
рах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного, у разі 
проведення позачергових 
зборів зазначається особа, 
що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загаль-
ні збори не відбулися, вказу-
ються причини

Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 
77,2% до загальної кількості голосів.  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря загальних 
зборів,. Вирішили -обрати .2.обрання лі-
чильної комісії -вирішили -обрати 
3. Звіт директора про підсумки фінансово-
господарської діяльності товариства за 
2015 рік та затвердження звіту. Вирішили-
затвердити..
4.Звіт наглядової ради ПАТ «Острозький 
молокозавод».за 2015 рік та затвердження 
звіту.Вирішили-затвердити.
5.Звіт ревізійної комісії ПАТ «Острозький 
молокозавод» за254 рік та затвердження 
звіту, та висновків ревізійної комісії.
Вирішили-затвердити.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 
2015 рік. Вирішили -затвердити .
7. Розподіл прибутку і збитків товариства. 
Вирішили-у зв»язку із отриманням збитку, 
розподіл прибутку не проводити...
8Внесення змін до Статтуту підприємства 
шляхом викладення його в новій редакції. 
Вирішили-затвердити.9. Попереднє схва-
лення правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення. Ви-
рішили- схвалити.
Пропозицiй до питань порядку денного не 
надходило. Збори iнiцювала Наглядова рада.
Позачергові збори не скликались.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди у звітному періоді не нарахову-
вались та не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33557 35468
Основні засоби (за залишковою вартістю) 911 917
Довгострокові фінансові інвестиції 199 199
Запаси 21 21
Сумарна дебіторська заборгованість 32124 34031
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 0
Власний капітал -39119 -27576
Статутний капітал 228 228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39771 -28228
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 72676 63044
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 м.Львів вул. Газова,17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032)2323735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Жук Олександр Володимирович , яка 
займала посаду Голова Спостережної ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,634482%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,634482 % (920000 грн.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Баляш Олег Григорійович , яка займа-
ла посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 63,845067%.. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 63,845067% (92575348 грн.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Яремцьо Володимир Іванович, яка за-
ймала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Голуб Олександр Миколайович , яка 
займала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Савран Ірина Юріївна , яка займала 
посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова осо-
ба не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Баляш Оксана Миколаївна , яка за-

ймала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 24,596311%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 24,596311% (35664652 грн.). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: два роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ  «ОКСІ БАНК». Посадова особа Негода Оксана Вікторівна, яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 
20.04.2017р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту 
ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа Ярмолюк Рената Тадеушівна , яка за-
ймала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: два роки. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Рішення Спостережної 
ради від 20.04.2017р. про обрання Головою Спостережної ради. Жук Олек-
сандр Володимирович обрано на посаду Голова Спостережної ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,634482%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0,634482%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: один рік Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Спостереж-
ної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 920000 простих іменних акцій. Є акціонером ПАТ «ОКСІ БАНК» По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Баляш Олег Григорійо-
вич обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 63,845067%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 63,845067%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: один рік. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Спостережної 
ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 92575348 простих іменних акцій. Є акціонером ПАТ «ОКСІ БАНК» Поса-
дова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОКСІ 
БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Обрання посадової 
особи виконано на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Яремцьо Володимир Іванович обрано на 
посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
директор ТзОВ «Меркурій-Україна». Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Є представником акціонера ТзОВ «Меркурій-Україна. 
ТзОВ «Меркурій- Україна» володіє 7 920 000 шт. простих іменних акцій емі-
тента, що становить 5,462068% статутного капіталу ПАТ «ОКСІ БАНК».По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Обран-
ня посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Соловій Михайло Микола-
йович обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: директор, аудитор, ПП АФ «Соловій-Аудит».. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є незалежним членом 
Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «оКСІ БанК»
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ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Стецько Наталія Богда-
нівна обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу:один рік. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: юрисконсульт, ТзОВ «Актіон Україна». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є незалежним членом Спо-
стережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Рішення Ревізійної ко-
місії від 20.04.2017р. про обрання Головою Ревізійної комісії. Баляш Оксана 
Миколаївна обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 24,596311%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 24,596311%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обійма-
ла особа протягом останніх п’яти років: менеджер ТзОВ»Меркурій -Украї-
на». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 35664652 простих 
іменних акцій. Є акціонером ПАТ «ОКСІ БАНК» Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Негода Оксана Вікто-
рівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 

на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «Актіон Україна», фінансовий 
директор ТОВ  «Актіон Україна». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. Є представником акціонера ТзОВ «Техпромвироби» . 
ТзОВ «Техпромвироби» володіє 7 920 00 шт. простих іменних акцій емітен-
та, що становить 5,462068% статутного капіталу ПАТ «ОКСІ БАНК». Поса-
дова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПАТ  «ОКСІ БАНК» 20.04.2017 р. (протокол № 1/17 від 20.04.2017р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Ярмолюк Рената Таде-
ушівна обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: бухгалтер ТзОВ «Меркурій –Україна». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є представником акціонера 
ТзОВ «Меркурій-Україна». ТзОВ «Меркурій-Україна» володіє 7 920 00 шт. 
простих іменних акцій емітента, що становить 5,462068% статутного капіта-
лу. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

2.
Голова правління романюк арсен вікторович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21.04.2017

(дата) 

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

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ 
НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Місцезнаходження емітента 04176, місто Київ, вулиця 

Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://lk.com.ua/ 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події 21 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

2.текст повідомлення: 
2.1. наглядовою радою приватноГо аКцІонерноГо товари-

Ства «Завод «КУЗня на риБальСьКомУ» 21 квітня 2017 р. прийня-
то рішення про оБрання:

Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Шандра Валерій Олександрович (Паспорт се-
рії СО № 038251, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.1999  р.), 
обраний строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Підстава такого 
рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою 
радою Товариства про переобрання Шандри В. О. на посаду Голови Правлін-
ня ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повнова-
жень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова 
Правління ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Шандра В.О. володіє 63 шт. простих 
іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., 
що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. наглядовою радою приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «Завод «КУЗня на риБальСьКомУ» 21 квітня 2017 р. прийня-
то рішення про оБрання:

Член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Попик Ніна Миколаївна (Паспорт серії СН 
№  786298, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 07.04.1998 р.), 
обрана строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Підстава такого 
рішення: закінчення терміну повноважень особи на цій посаді. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення На-
глядовою радою Товариства про переобрання Попик Н. М. на посаду члена 

Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін 
повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Попик Н.М. володіє 
21  шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 
1 029 грн. 00 коп., що становить 0, 000612 % від статутного капіталу Товари-
ства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. наглядовою радою приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «Завод «КУЗня на риБальСьКомУ» 21 квітня 2017 р. прийня-
то рішення про оБрання:

Секретар Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Каширський Валентин Борисович 
(Паспорт серії СО № 283016, виданий Ватутінськи РУГУ МВС України в 
м.  Києві 02.12.1999 р.), обраний строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року 
включно. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи 
на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання Ка-
ширського В. Б. на посаду члена Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИ-
БАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: Заступник

Генерального директора з фінансів ПАТ «Завод «Ленінська кузня», Ди-
ректор з фінансів та аналітики ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Особа акці-
ями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має.

2.4. наглядовою радою приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «Завод «КУЗня на риБальСьКомУ» 21 квітня 2017 р. прийня-
то рішення про оБрання:

Член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Білозубенко Сергій Андрійович (Пас-
порт серії ЕО № 695241, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в 
Миколаївській області 02.03.1999 р.), обраний строком на 3 (три) роки до 
20.04.2020 року включно. Підстава такого рішення: закінчення терміну по-
вноважень особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному скла-
ді посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про 
переобрання Білозубенка С. А. на посаду члена Правління ПрАТ «ЗАВОД 
«КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, 
які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник Генерального 
директора з підготовки виробництва. Особа акціями Товариства не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.пiдпис. 
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством України:

Голова правлiння 
приватноГо аКцiонерноГо товариСтва «Завод «КУЗня на 

риБальСьКомУ»
_______________Шандра валерiй олександрович 
/ пiдпис мп / 

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод «КУЗня на риБальСьКомУ»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «АЛЬБАТРОС»
Організаційно – правова форма емітента – Публічне акціонерне то-

вариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00308258
Місцезнаходження емітента - 65014 м. Одеса вул.Успенська, буд. 22
Міський код, телефон та факс емітента - (048) 728-65-54 728-65-54
Електронна поштова адреса емітента - pat_albatros@te.net.ua 
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.04.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації - vat-albatros.com.ua

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬБАТРОС», від 21.04.2017 

року, прийнято рішення: 
- припинити повноваження голови Наглядової ради Пустинiна 

Фелiкса Кимовича (фізична особа на надала згоди на розкриття пас-
портний даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента – 0,0047%. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді голови Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р.

- припинити повноваження члена Наглядової ради Соколової Люд-
мили Геннадiївни (фізична особа на надала згоди на розкриття пас-
портний даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента - 0,0256%. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді члена Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р.

- припинити повноваження члена Наглядової ради Саламова Саiд-
Емiна Сайдаєвича (фізична особа на надала згоди на розкриття пас-
портний даних). Посадова особа володіє часткою в статутному капіта-

лі емітента – 0,0047%. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді члена Наглядової ради з 20.04.2016р. по 21.04.2017р.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Пустинiна Фелiкса Кимо-
вича (фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний даних), 
строком на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента – 0,0047%. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є ак-
ціонером та ні є представником акціонера, представником групи акці-
онерів або незалежним директором.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «АЛЬБАТРОС» від 21.04.2017р. 
прийнято рішення обрати головою Наглядової ради Пустинiна Фелiкса 
Кiмовича.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Соколову Людмилу 
Геннадiївну (фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний 
даних), строком на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента – 0,0256%. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх 5 років: начальник комерційного відділу, член Наглядо-
вої ради. Член Наглядової ради є акціонером та ні є представником 
акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директо-
ром.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Саламова Саiд-Емiна 
Сайдаєвича (фізична особа на надала згоди на розкриття паспортний 
даних), строком на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента – 0,0047%. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх 5 років: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є 
акціонером та ні є представником акціонера, представником групи ак-
ціонерів або незалежним директором.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. директор ________ Бабков о.в.

М.П.        21.04.2017р.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«альБатроС»

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 «ШоСтКинСьКе автотранСпортне пІдприємСтво 
15962»

2. Код за ЄДРПОУ: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гага-

ріна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 

2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Шосткинське автотранспортне підприємство 15962» (яке 
змінило тип на Приватне акціонерне товариство «Шосткинське авто-
транспортне підприємство 15962») (надалі – емітент) від 
20.04.2017  року (протокол №24 від 20.04.2017 року), прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме: попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчи-
нятися Товариством протягом не більше 1 (одного) року з дати при-
йняття цього рішення граничною сукупною вартістю 10 000 тис.грн., 
предметом (характером) яких є:

а) продаж основних засобів;
б) придбання рухомого/нерухомого майна.

Надано Наглядовій раді Товариства повноваження без додатково-
го рішення загальних зборів акціонерів: 

• погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими зміна-
ми та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 
1  (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів;

• погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна 
(майнових прав) Товариства, яке підлягає продажу чи придбанню;

• надавати згоду (погодження) на укладання генеральним директо-
ром Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, 
з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважено генерального директора Товариства або особу, що 
виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення 
цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-
нення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами 
акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою То-
вариства рішень про їх укладення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 10034 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 99,67%. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 3 497 559 штук, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах 2 454 153 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного 
рішення 2 454 153 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття вищезазначеного рішення – 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. Генеральний директор ________            М.С. Босенко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                              21.04.2017 року

приватне аКцІонерне товариСтво
«ШоСтКинСьКе автотранСпортне пІдприємСтво 15962»
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «ШоСтКинСьКе автотранСпортне 
пІдприємСтво 15962»

2. Код за ЄДРПОУ: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 

2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ii. текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Шосткинське автотранспортне підприємство 15962» (яке змі-
нило тип на Приватне акціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне 
підприємство 15962») (надалі – емітент) від 20.04.2017 року (протокол №24 від 
20.04.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Івченка 
Олександра Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу 
наглядової ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента в розмірі 1 042 554 акцій, що дорівнює 23,587% розміру статут-
ного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 260 638,50 грн. На 
зазначеній посаді перебував – з 11.04.2016 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Мозолев-
ського Віктора Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень та обранням нового 
складу наглядової ради емітента. Посадова особа володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента в розмірі 1 042 554 акцій, що дорівнює 23,587% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю  
260 638,50 грн. На зазначеній посаді перебував – з 11.04.2016 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Ріман Ра-
їси Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень та обранням нового складу наглядової 
ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 5 000 акцій, що дорівнює 0,1131% розміру статутного капі-
талу емітента, загальною номінальною вартістю 1 250,00грн. На зазначеній 
посаді перебувала – з 11.04.2016 року. Замість зазначеної посадової особи 
на посаду члена наглядової ради емітента нікого не обрано, в зв’язку зі 
зміною кількісного складу наглядової ради емітента. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Тарасенко 
Алли Яківни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень та обранням нового складу наглядової 
ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 3 000 акцій, що дорівнює 0,0678 % розміру статутного капі-
талу емітента, загальною номінальною вартістю 750,00 грн. На зазначеній 
посаді перебувала – з 11.04.2016 року. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Задорож-
ної Валентини Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 

зв’язку з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу на-
глядової ради емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента в розмірі 3 000 акцій, що дорівнює 0,0678% розміру статут-
ного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 750,00 грн. На 
зазначеній посаді перебувала – з 11.04.2016 року. Замість зазначеної по-
садової особи на посаду члена наглядової ради емітента нікого не обрано, 
в зв’язку зі зміною кількісного складу наглядової ради емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Івченка Олександра Анатолі-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє част-
кою в статутному капіталі емітента в розмірі 1 042 554 акцій, що дорівнює 
23,587% розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вар-
тістю 260 638,50 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: голова наглядової ради емітента, голова правління ПрАТ «Шосткин-
ський хлібокомбінат». Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента – Мозолевського Віктора Во-
лодимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1 042 554 акцій, що до-
рівнює 23,587% розміру статутного капіталу емітента, загальною номіналь-
ною вартістю 260 638,50 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа 
займала посади: член наглядової ради емітента, зам.начальника ТОВ ЛТД 
«Плюс». Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента – Тарасенко Аллу Яківну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. Поса-
дову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 3 000 акцій, що дорівнює 0,0678% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 
750,00 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: 
член наглядової ради емітента, пенсіонерка. Член наглядової ради є акці-
онером емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради емітента від 20.04.2017 року (про-
токол №3 від 20.04.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента - Івченка Олександра Анатолі-
йовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання голови наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. Посадо-
ву особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в 
статутному капіталі емітента в розмірі 1 042 554 акцій, що дорівнює 23,587% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 260 
638,50 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: 
голова наглядової ради емітента, голова правління ПрАТ «Шосткинський 
хлібокомбінат». Голова наглядової ради є акціонером емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  _________  м.С. Босенко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 21.04.2017 року
  (дата)

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «ШоСтКинСьКе автотранСпортне пІдприємСтво 15962»

2. Код за ЄДРПОУ: 23996290
3. Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05449) 2-14-98, 2-05-74
5. Електронна поштова адреса: vat_23996290@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23996290.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного 

товариства
ii. текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Шосткинське автотранспортне підприємство 15962» від 20.04.2017 року, 

протокол №24, прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з 
публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР: 21.04.2017 року.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акці-
онерне товариство «Шосткинське автотранспортне підприємство 15962»;

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне ак-
ціонерне товариство «Шосткинське автотранспортне підприємство 15962».

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

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

2. Генеральний директор _________  м.С. Босенко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  21.04.2017 року
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво «ШоСтКинСьКе автотранСпортне пІдприємСтво 15962»
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТА-
ЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ПОЛТАВАГАЗ», 03351912, 
вул. Володимира Козака, 2-А, 
м. Полтава, Шевченківський, 
Полтавська область, 36020, 
Україна, (0532) 502450

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

20.07.2017р.

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

www.poltavagaz.com.ua

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Інсайт», 33278507

5. Інформація про загальні збори: 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 08.04.2016 року. Кворум 
зборів: 99,8% до загальної кількості голосів. Порядок денний зборів;
1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних 
зборів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав-
ління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсум-
ками роботи Товариства у 2015 році та затвердження планового розподілу 
прибутку Товариства на 2016 рік.
9. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної про-
грами ПАТ «Полтавагаз».
10. Затвердження Принципів ( кодексу) корпоративного управління  
ПАТ «Полтавагаз».
11. Затвердження укладених Товариством договорів на постачання та роз-
поділ природного газу на 2016 рік.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного право-
чину в частині укладення договорів на постачання та розподіл природного 
газу на 2017 рік.
За результатами розгляду питань порядку деного вирішили:
1.Обрати наступний склад Лічильної комісії чергових загальних зборів акці-
онерів товариства: Сорочан Ю.О.-голова Лічильної комісії; Кальченко М.О.-
секретар Лічильної комісії; Заліпа Н.Ю.- член Лічильної комісії; Макаро-
ва  О.А.-член Лічильної комісії; Таршіс Г.І.- член Лічильної комісії. 
2.Обрати головою чергових загальних зборів товариства-Гринчака Р.І., се-
кретарем чергових загальних зборів товариства-Латенко Р.Р. 
3.Затвердити порядок (регламент) роботи загальних зборів акціонерів То-
вариства.
4.Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2015 рік. Визнати роботу виконавчого органу Това-
риства задовільною. 
5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати роботу 
Наглядової ради задовільною. 6.Затвердити звіт та висновки ревізійної комі-
сії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 
7.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. 
8.Товариством у 2015 році за результатами роботи отримано збитки у сумі 
8956 тис. грн. Через збитковість і відсутність джерел фінансування немає 
можливості нараховувати дивіденди за 2015 рік. При одержанні прибутку в 
2016 році розподілити таким чином: •50%- фонд виплати дивідендів, •50% 
- на розвиток товариства. 
9.Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикоруп-
ційної програми ПАТ «Полтавагаз».
10. Затвердити Принципи ( кодекс) корпоративного управління ПАТ «Пол-
тавагаз».
11.Затвердити укладені договори на постачання та розподіл природного газу 
Товариством на 2016 рік з Національною компанією»Нафтогаз України» та 
іншими постачальниками- для закупівлі природного газу для виробничо-
технологічних витрат та нормованих втрат граничною сумою 480 млн.грн.

12. Забезпечити розподіл природного газу на території здійснення ліцензійної 
діяльності, забезпечити надійне функціонування та умовну нормативну герме-
тичність газопроводів, з»єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газо-
вого обладнання, приладів тощо на території ліцензованої діяльності Товари-
ства, попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більше як 
одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів 
договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2017 рік з Національ-
ною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:
- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нор-
мованих втрат граничною сумою 400 млн.грн;
-для власних потреб граничною сумою 200 млн.грн.;
- на розподіл природного газу суб»єктам господарювання граничною сумою 
500 млн.грн.
Надати голові правління Товариства Гринчаку Р.І. Повноваження підписати 
зазначені договори.
Пропозиції до переліку питань порядку денного зборів акціонерами не на-
давались. Позачергові збори акціонерів Товариства не скликались.
6. Інформація про дивіденди. 

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за про-
стими 

акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивіден-
дів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ перера-
хованих дивідендів, грн

0 0 1487500 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

-- -- 24.03.2015 --

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитар-
ну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих ди-
відендів на відповідну дату

-- -- -- --

16.04.2015 -- -- 1487500 --
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) пере-
рахованих/ відправлених ди-
відендів на відповідну дату

-- -- -- --

-- -- -- -- --
Опис Привілейовані акції відсутні. Дивіденди у звіт-

ному 2016 році не нараховувалися та не ви-
плачувалися в зв»язку з отриманими Товари-
ством збитками за 2015 рік.
Дивіденди у попередньому звітному періоді 
-2015 році- виплачені за результатами роботи 
товариства 2014 року. Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «Полтавагаз» (протокол №18 від 
19.03.2015р.), які відбулись 19.03.2015р., було 
прийнято рішення про виплату дивідендів. На-
глядовою радою ПАТ «Полтавагаз» (протокол 
№89 від 19.03.2015р.) прийнято рішення про 
порядок та строки виплати дивідендів за 2014 
рік в загальній сумі 1487,5 тис.грн. 00 коп. 
(один мільйон чотириста вісімдесят сім тисяч 
п’ятсот грн. 00 коп.). Розмір нарахованих диві-
дендів на одну просту іменну акцію становив 
3,58993418655 гривень. Виплату дивідендів за 
2014 рік в загальній сумі 1487,5 тис. грн. 
00  коп. згідно рішення Наглядової ради здій-
снити до 19 вересня 2015 року, дата складен-
ня переліку осіб, які мали право на отримання 
дивідендів – 24 березня 2015 року. Дивіденди 
перераховані в НДУ 16.04.2015р.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1591829 922968
Основні засоби (за залишковою вартістю) 306669 280157
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 30656 16527

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтачанню та ГаЗифiКацiЇ «полтаваГаЗ»
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Сумарна дебіторська заборгованість 1151913 541314
Грошові кошти та їх еквіваленти 81051 71806
Власний капітал 164204 83707
Статутний капітал 435 435
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 27394 -43929
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 101791 80939
Поточні зобов’язання і забезпечення 1325834 758322
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

170,59 -21,61

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

170,59 -21,61

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 414353 414353
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ГРАНIТ- 
ПЛЮС», 32766270, 01032, м.Київ, 
Назарiвська (Вєтрова),11А (044) 
230-31-89,

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

21.04.2017року

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

http://gp.granit-corporation.com

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «М.Р.Аудит», 
37569947 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 501 754,7 474 954,8
Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 064,8 20 091,9
Довгострокові фінансові інвестиції 5,5 5,5
Виробничі запаси 5,4 5,4
Сумарна дебіторська заборгованість 90 842,3 105 740,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 3,2
Власний капітал 56 911,6 60 111,2
Статутний капітал 20 816,0 20 816,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

36095,6 39 295,2

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 194 297,0 220 962,4
Поточні зобов’язання і забезпечення 250 546,1 193 881,2
Чистий прибуток (збиток) (3 199,6) (556,7)

товариСтво З оБмеЖеною вiдповiдальнiСтю «Гранiт- плюС»

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 попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

1. 20.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Турбо-
атом» (Протокол №22 від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів 
(контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, 
які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та бу-
дуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповід-
но до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна рин-
кова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх 
гранична сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 50% вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. 

Гранична сукупність вартості правочинів – 2 369 303 тис. грн. без ПДВ
Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-

вої звітності складає 4 738 606 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 50%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 420 190 713, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 385 688 793, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  
319 623 842, «проти» прийняття рішення - 1 243 997.

2. 20.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Турбо-
атом» (Протокол №22 від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупна вартість яких буде 
перевищувати 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, які укладатимуться протягом року з дати прийняття 
цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадо-

вою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності - проекти рекон-
струкції енергетичного обладнання на Кременчукській ГЕС, на Дніпродзер-
жинській ГЕС, на ДніпроГЕС-2.

Гранична сукупна вартість правочинів - 4 596 663 тис. грн. (без ураху-
вання ПДВ).

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 97,00%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 420 190 713, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 385 688 793, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  
317 854 687, «проти» прийняття рішення - 0.

3. 20.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Турбо-
атом» (Протокол №22 від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупна вартість яких буде 
перевищувати 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, які укладатимуться протягом року з дати прийняття 
цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадо-
вою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності - поставка чоти-
рьох комплектів паротурбінних установок у рамках реалізації проекту бу-
дівництва ТЕС «Хормозган» в Ісламській Республіці Іран.

Гранична сукупність вартості правочинів - 3 275 123 тис. грн. (без ураху-
вання ПДВ). 

Вартість активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансо-
вої звітності складає 4 738 606 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПАТ «Турбоатом» за даними останньої річної фінансової звітності 
становить 69,11%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 420 190 713, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 385 688 793, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
317  854 687, «проти» прийняття рішення - 0.

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

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

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

21.04.2017 р.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

СТВО «МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ».
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24841543.
Місцезнаходження емітента: вул. Івана Мазепи, будинок,66 місто Черні-

гів, 14014.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 976-001, факс 

(0462)  976-002.
Електронна поштова адреса емітента: vitaly@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: managing.com.ua 
Вид особливої інформації: Зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення:
У зв’язку з закінченням повноважень Ревізора Товариства річні Загальні 

збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МЕНЕДЖIНГ КОМПАНI» (Протокол № 1 вiд 20.04.2017 року) прийняли 
рiшення припинити повноваження: Ревізора ПрАТ «МЕНЕДЖІНГ КОМПА-
НІ» Климка Сергія Миколайовича, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному 
капіталі товариства в розмірі 0%. Особа перебувала на посаді з 31.07.2014 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. 

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖIНГ КОМПАНI» (Протокол № 1 
вiд 20.04.2017 року) прийняли рiшення обрати: Ревізором Товариства Чер-
вону Наталію Андріївну, посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
товариства в розмірі 0%. Строк, на який обрано посадову особу - 3 років. 
Посади, які обіймала особа з 01.03.2010 року бухгалтер ПрАТ «Чексіл-
Автосервіс». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

директор  Классен в.ф.

приватне аКцІонерне товариСтво «менедЖІнГ КомпанІ»

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

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

товариСтво З оБме-
Женою 
вiдповiдальнiСтю 
«БУдiвельна Компанiя 
«мiСьКБУдiнвеСт», 
31175387м. Київ , Оболонський, 
04073, м. Київ, Скляренка 
044-463-94-30,

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

21.04.2017

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

www.bk-mbi.pat.ua

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

ТОВ «АФ «Iмона-Аудит», 23500277 
ТОВ «АФ «Iмона-Аудит», 23500277

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1392052 1427494
Основні засоби (за залишковою вартістю) 193356 206818
Довгострокові фінансові інвестиції 7755 7755
Запаси 14015 16834
Сумарна дебіторська заборгованість 145253 97814
Грошові кошти та їх еквіваленти 501 1199
Власний капітал 280916 311179
Статутний капітал 300000 300000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19084 11179
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 706494 791861
Поточні зобов’язання і забезпечення 404642 324454
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне 
товариСтво «БiлГород-днiСтровСьКий хладо-
КомБiнат», 21007519, 67700 одеська обл. Б-днiстровський р-н  
м. Б-днiстровський вул. московська буд. 49-а, (04849) 22063

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 21007519.sc-ua.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «профаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Позачерговi загальнi збори вiдбулися 
16.05.2016. Порядок денний зборiв затверджено Правлiнням товариства. 
Скликанi за iнiцiативою голови правлiння Волкова Ю.В. Пропозицiї та змiни до 
перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не над-
ходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання Голо-
ви, секретаря зборiв та обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Обраннячленiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 3. Обрання 
Ревiзора. Затвердження умов цивiльно-правового договору, встановлення 
розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правового договору з Ревiзором. 4. Обрання Правлiння Товариства. 
Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Правлiння, вста-
новлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання контракту з Головою Правлiння. 5. Розгляд та затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2015 рiк. 6. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк 
та прийняття рiшення за його наслiдками. 7. Розгляд звiту Наглядової ради 
Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 8. Розгляд 
звiту Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за його наслiдками. 
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення про 
виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог законодавства України. 
Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з пи-
тань порядку денного, прийнято бiльшiстю голосiв «за» вiд присутнiх на зборах, 
окрiм 2 та 3 питання порядку денного, якi не були розглянутi за рiшення загаль-
них зборiв. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  438.1  438.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  245.1  245.1
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  438.1  438.1
Статутний капітал  43.9  43.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  --  -- 
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Чистий прибуток (збиток)  --  -- 



№77, 24 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

45

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне то-
вариСтво «БiлГород-днiСтровСьКий Завод ЗалiЗоБетоних 
вiроБiв», 01349897, 67700 одеська обл. м. Бiлгород-днiстровський 
вул. iзмаїльська, буд. 115, (04849) 3-11-37

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: bdnestr-zavod-zbv.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою про-
ведений аудит фінансової звітності: тов «профаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися 
25.04.2016. Порядок денний загальних зборiв товариства затвердже-
но Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку 
питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не над-
ходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк 
питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови, се-
кретаря загальних зборiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обран-
ня членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
3. Обрання Ревiзора. Затвердження умов цивiльно-правового догово-
ру, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.  
4. Обрання Правлiння Товариства. Затвердження умов контракту, що 
укладатиметься з Головою Правлiння, встановлення розмiру винаго-
роди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з 
Головою Правлiння. 5. Розгляд та затвердження рiчних звiтiв Товари-
ства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки. 6. Розгляд звiту виконавчого орга-
ну Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки та прийняття рiшення за 

його наслiдками. 7. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2012, 
2013, 2014, 2015 роки та прийняття рiшення за його наслiдками. 
8.  Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства за 2012, 2013, 
2014, 2015 роки та прийняття рiшення за його наслiдками. 9. Розподiл 
прибутку i збиткiв Товариства за 2012, 2013, 2014, 2015 роки, прийнят-
тя рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог 
законодавства України. 10. Прийняття рiшення про попереднє схва-
лення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протя-
гом року. Питання порядку денного усi розглянуто та прийнято рiшення. 
Рiшення з усiх питання порядку денного, прийнято 100% «за» вiд за-
гальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 1107.3 1107.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1106.6 1106.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  125.5  266.4
Статутний капітал  211.6  211.6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

-600.8 -459.9

Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  981.8  840.9
Чистий прибуток (збиток) -140.9  -45.9

приватне аКцiонерне товариСтво
«БiлГород-днiСтровСьКий Завод ЗалiЗоБетоних вироБiв»

річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2016 рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: пУБлiчне аКцiонерне товари-
Ство «iллiчiвСьКЗовнiШтранС», 01860124, 68001 одеська об-
ласть м. чорноморськ вул. промислова буд. 7, (04868) 6-15-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.ivt.il.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «профаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори вiдбулися 
18.03.2016р. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено 
Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань 
порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що 
розглядався на загальних зборах: 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про при-
пинення їх повноважень. 2. Про обрання голови i секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Генерального директора 
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товари-
ства за 2015 рiк. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 
рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 7. За-
твердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 8. Розподiл 
прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. 
Затвердження розмiру дивiдендiв. 9. Внесення змiн та доповнень до Ста-
туту. 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних 
документiв. 11. Про припинення повноважень членiв дiючої Наглядової 
ради Товариства. 12. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради То-
вариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвер-
дження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 
15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi за 
якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. Питання порядку денно-
го усi розглянуто та прийнято рiшення. Рiшення з питаннь порядку денно-
го, прийнято бiльшiстю голосiв «за» вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  54108  44502
Основні засоби (за залишковою вартістю)  28999  31034
Довгострокові фінансові інвестиції  5742  5742
Запаси  5128 640
Сумарна дебіторська заборгованість  11306  2939
Грошові кошти та їх еквіваленти  2883  3991
Власний капітал  38069  37760
Статутний капітал  4428  4428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  5560  5251
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  16039  6742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.7634092  0.7634092
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.7634092  0.7634092

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 136231 136231
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 

- -

 пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «iллiчiвСьКЗовнiШтранС»
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річна інформація пат ндпІ «промприлад» за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ «ПРОМПРИЛАД», 14314825, вул.Сахаро-
ва,  42, м.Львiв, Франкiвський, Львівська, 79012, 032/297-13-592. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 25.04.20173. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.

promprylad.bfg.lviv.ua/4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТзОВ «Алекс - Аудит», 30583923

5. Інформація про загальні збори, відбулись .28.04.2016, чергові., 
кворум 70,5% від кількості голосуючих акцій.

Порядок денний.1.Про обрання лічильної комісії.2.Про обрання Го-
лови та Секретаря зборів.3.Звіт генерального директора про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2015 рік.4.Звіт та висновки реві-
зійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльність 

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво  
наУКово-доСлiдний проеКтний iнСтитУт «промприлад»

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: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 
ІІ. текст повідомлення

20.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Турбоатом» 
(Протокол №22 від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про зміну складу по-
садових осіб Товариства, а саме:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради - представника 
Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнахо-
дження: вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному 
капіталі емітента 75,224076%) - Парфененка Дмитра Миколайовича, пас-
порт серія МЕ № 350315, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті 
Києві, 03.04.2004 р. Перебував на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо 
акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради – пред-
ставника Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, міс-
цезнаходження: вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в ста-
тутному капіталі емітента 75,224076%) - Асташева Євгена Вікторовича, 
паспорт серія СО № 892140, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 
у м. Києві 22.02.2002 р. Перебував на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо 
акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради – представника Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%) - Візіра Олександра Сергійовича, паспорт серія СМ 
№ 570333, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в Дніпропетровській 
області 17.10.2003 р. Перебував на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо 
акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради – представника Фон-
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%) – Денисенка Віталія Миколайовича, паспорт серія 
СМ № 904856, виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській облас-
ті 12.07.2007 р. Перебував на посаді з 09.08.2016 р. Безпосередньо акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради – представника акці-
онера ТОВ «Компанія управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», 
що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьо-
мий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код 33499232-233821, міс-
цезнаходження: вул. Госпітальна, 12-д, м. Київ, 01901, частка в статутному 
капіталі емітента 15,341565%) - Уманської Олени Петрівни. Згоди на роз-
криття інформації посадова особа не надала. Перебувала на посаді з 
09.08.2016 р. Володіє акціями Товариства у кількості 3 шт., що складає 
0,000000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Парфененка Дмитра Мико-
лайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 

емітента 75,224076%), паспорт серія МЕ № 350315, виданий Печерським 
РУГУ МВС України в місті Києві, 03.04.2004 р. Посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: Перший заступник Голови Фонду державного 
майна України; директор Департаменту комунальної власності м. Києва ви-
конавчого органу Київської міської ради. Безпосередньо акціями Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Асташева Євгена Вікторо-
вича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду дер-
жавного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження:  
вул. Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%), паспорт серія СО № 892140, виданий Шевченків-
ським РУ ГУ МВС України у м. Києві 22.02.2002 р. Посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: Директор Департаменту Фонду дер-
жавного майна України; начальник Управління Фонду державного майна 
України. Безпосередньо акціями Товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Візіра Олександра Сергійо-
вича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду дер-
жавного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: вул. 
Генерала Алазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі емітен-
та 75,224076%), паспорт серія СМ № 570333, виданий Жовтневим РУ ГУ 
МВС України в Дніпропетровській області 17.10.2003 р. Посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора Департаменту-
начальник Управління, заступник начальника відділу Фонду державного 
майна України, заступник начальника управління-начальник відділу Київ-
ської міської ради, заступник начальника управління-начальник відділу Ки-
ївської міської ради, помічник-консультант народного депутата України, 
юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1», юрискон-
сульт ТОВ «Акцепт логистик груп», юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик 
груп», юрисконсульт ТОВ «Смарткарти та системи». Безпосередньо акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Денисенка Віталія Микола-
йовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду 
державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, частка в статутному капіталі 
емітента 75,224076%), паспорт серія СМ № 904856, виданий Іванківським 
РВ ГУ МВС України в Київській області 12.07.2007 р. Посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п’яти років: заступник начальника відділу Фонду 
державного майна України, заступник начальника юридичного управління 
Київської міської ради, директор ТОВ «Денікс Груп», начальник юридично-
го відділу ТОВ «РСГП «Столичний». Безпосередньо акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано до складу Наглядової ради Товариства, строком до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства, Уманську Олену Петрівну 
– представника акціонера Пайового закритого недіверсифікованого вен-
чурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами Сварог Ессет Менеджмент» 
(код 33499232-233821, місцезнаходження: вул. Госпітальна, 12-д, м. Київ, 
01901, частка в статутному капіталі емітента 15,341565%). Згоди на роз-
криття інформації посадова особа не надала. Володіє акціями Товариства 
у кількості 3 шт., що складає 0,000000%. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор _________________ В.Г. Суботін 
М.П.
21.04.2017 р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «тУрБоатом»
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Товариства за 2015 рік та його затвердження.5.Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2015 рік.6.Про порядок розподілу при-
бутків (покриття збитків) за 2015 році.7.Звіт Наглядової ради Товари-
ства про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.9.Про об-
рання членів Ревізійної комісії Товариства.1.З першого питання поряд-
ку денного. Про обрання лічильної комісії

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.).Найменування показника; Період; звітний; попереднійУ-
сього активів; 1897; 1909. Основні засоби (за залишковою вартістю); 0; 0. 

Довгострокові фінансові інвестиції; 1864; 1896. Запаси; 0; 0. Сумарна 
дебіторська заборгованість; 32; 10. Грошові кошти та їх еквіваленти; 1; 3. 
Власний капітал; 1243; 1330. Статутний капітал; 588; 588. Нерозподіле-
ний прибуток (непокритий збиток); -260; -173. Довгострокові зобов'язання 
і забезпечення; 0; 0. Поточні зобов'язання і забезпечення; 654; 579. Чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; 0. Скоригований чис-
тий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн); 0; 0. Середньорічна 
кількість простих акцій (шт.); 0; 11756000. Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду; загальна номінальна вартість0; 0. у 
відсотках від статутного капіталу0; 0. Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду0; 0

пат ндпІ «промприлад»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - пУБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «одеСьКий портовий холодиль-
ниК»

Організаційно – правова форма емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05529900
Місцезнаходження емітента - 65026, м. Одеса, Митна площа буд. 1-Б
Міський код, телефон та факс емітента - (048) 722-30-59, 729-32-93
Електронна поштова адреса емітента – info@odportcold.pat.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.04.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://odportcold.pat.ua/
2. текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИК» від 21.04.2017 року, прийнято рішення: 

- припинити повноваження Голови Наглядової ради Тарновського Павла 
Северіановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 22.04.2016р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена Наглядової ради Довгаль Наталі Ми-
колаївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Поса-
дова особа обіймала дану посаду з 22.04.2016р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена Наглядової ради Заплатинської Анже-
ліки Володимирівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента. Посадова особа обіймала дану посаду з 22.04.2016р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Тарновського Олек-
сандра Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 14.04.2014р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія 
Володимировича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 14.04.2014р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Кутлієвой Людмили 
Халлиївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 

Посадова особа обіймала дану посаду з 14.04.2014р. по 21.04.2017р. 
- обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Павла Севері-

ановича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: директор. Член Наглядової ради є представником акціонера  
(ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520) та ні є акціонером, 
представником групи акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Немировського Олега Анато-
лійовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: директор. Член Наглядової ради є незалежним директором та ні є акці-
онером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Наглядової ради Заплатинська Анжеліка Во-
лодимирівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: генеральний директор, комерційний директор. Член Наглядової ради 
є незалежним директором та ні є акціонером, представником групи акціо-
нерів або незалежним директором.

- обрати на посаду члена Ревізійної комісії Тарновського Олександра 
Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному 
капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: начальник дільниці.

На засіданні Ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИК», яке відбулось 21.04.2017р. прийнято рішення обрати Головою 
Ревізійної комісії ради Тарновського Олександра Павловича.

- обрати на посаду члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія Володими-
ровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
строком на 3 роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капі-
талі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти ро-
ків: начальник юридичного управління, директор.

- обрати на посаду члена Ревізійної комісії Кутлієву Людмилу Халлиївну 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 
роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: домогосподарка.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління ________ тітоват.я.

М.П.                        21.04.2017р.

рІчна ІнформацІя За 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «iЗмаЇльСь-
Кий винороБний За-
вод», 00412033, 68640 одеська обл. 
iзмаїльський р-н смт. Суворове  
вул. лиманська буд. 18, (04841) 48815

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

21.04.2017

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

ukrwine-izmail.com

рІчна ІнформацІя За 2014 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

приватне аКцiонерне това-
риСтво «iЗмаЇльСьКий вино-
роБний Завод», 00412033, 68640 
одеська обл. iзмаїльський р-н смт. Суворо-
ве вул. лиманська буд. 18, (04841) 48815

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

21.04.2017

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

ukrwine-izmail.com
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річна інформація емітента цінних паперів  
за 2016 рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне товари-
Ство «ШиряЇвСьКе автотранСпортне пiдприємСтво 15167», 
03118050, 66800 одеська обл. Ширяївський р-н смт. Ширяєве вул. ма-
линовського, 7, (04858) 2-11-89

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://shiryaevskoye-atp-15167.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «профаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори не 
проводились. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 
малого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів 1722.0 1464.3
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1285.6 1281.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  220.3  178.6
Сумарна дебіторська заборгованість  207.1 3.5
Грошові кошти та їх еквіваленти 9.0 0.6
Власний капітал  367.1  508.7
Статутний капітал  98.6  98.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -181.3  -39.7
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення 1354.9  955.6
Чистий прибуток (збиток)  41.8  41.5

приватне аКцiонерне товариСтво «ШиряЇвСьКе автотранСпортне пiдприємСтво 15167»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

Організаційно – правова форма емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05529900
Місцезнаходження емітента - 65026, м. Одеса, Митна площа буд. 1-Б
Міський код, телефон та факс емітента - (048) 722-30-59, 729-32-93
Електронна поштова адреса емітента – info@odportcold.pat.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.04.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://odportcold.pat.ua/
2. текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 
21.04.2017 року, прийнято рішення: 

- обрати Головою Наглядової ради Тарновського Павла Северіановича 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком 
до моменту переобрання. Посадова особа не володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: директор, член Наглядової ради. Член Наглядової ради є пред-
ставником акціонера (ТОВ «СКАЙ-ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ: 39057520) 
та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним дирек-
тором.

- припинити повноваження Голови правлiння Тітовой Тетяни Ярославів-
ни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Поса-
дова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова 
особа обіймала дану посаду з 21.04.2015р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена правлiння Бокiй Ольги Павлiвни 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа 
обіймала дану посаду з 01.07.2015р. по 21.04.2017р. На посаду члена 
Правління ні кого не обрано, у зв’язку із затвердженням кількісного складу 
Правління 3 особи. 

- припинити повноваження члена правління, першого заступника Голо-

ви правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє часткою 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала дану посаду з 
03.06.2014р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена правлiння Луньова Анатолiя Рости-
славовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа обіймала дану посаду з 03.06.2014р. по 21.04.2017р. 

- припинити повноваження члена правлiння Романенко Асі Миколаївни 
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
обіймала дану посаду з 03.06.2014р. по 21.04.2017р. На посаду члена 
Правління ні кого не обрано, у зв’язку із затвердженням кількісного складу 
Правління 3 особи. 

- обрати на посаду Голови правлiння Тітову Тетяну Ярославівну (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 
3  роки. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: генеральний 
директор, Голова правління. 

- обрати на посаду члена правління, Перший заступник Голови правлiння 
Хмелевського Iгора Миколайовича (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: головний інженер, член правління Перший 
заступник Голови правлiння.

- обрати на посаду члена правління, Заступник Голови правління Лу-
ньова Анатолiя Ростиславовича (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: начальник вантажної служби, член 
правлiння.

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління ________ тітоват.я.

М.П.                         21.04.2017р.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «одеСьКий портовий холодильниК»

товариСтво З оБмеЖеною 
вiдповiдальнiСтю «Кармен-iнвеСт»

річна інформація емітента цінних паперів
(приватне (закрите) розміщення цінних паперів)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КАРМЕН-IНВЕСТ» , 
31745327, Лейпцизька, 3-А, м. Київ, 
Печерський, 01015, (044) 254-52-76

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

24.04.2017

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

http://smida.gov.ua/db/participant/31745327

приватне аКцiонерне товариСтво 
«аГромаШКомплеКт»

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

приватне акцiонерне товариство 
«аГромаШКомплеКт», 00902174, 21022, 
Вінницька область, мiсто Вiнниця, вулиця 
Айвазовського, 2 , (0432) 61-41-39

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

24.04.2017

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

http://amk.vn.ua
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Дні-

стровський»
Організаційно – правова форма емітента - Приватне акціонерне товари-

ство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00413245
Місцезнаходження емітента – 67830, Одеська обл., Овiдiопольський  р-н, 

с. Новоградкiвка, пров. Днiстровський буд. 1
Міський код, телефон та факс емітента - (048251) 47274, 47274

Електронна поштова адреса емітента info@dnistrovskiy.pat.ua
Повідомлення розміщено на сторінці - http://www.stockmarket.gov.ua 

21.04.2017р. 
Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації – dnistrovskiy.pat.ua
2. текст повідомлення

Загальними зборами ПРАТ «Дністровський» (надалi - Товариство), від 
20.04.2017р. було прийнято рiшення, про надання попередньої згоди на 
вчинення Товариством значних правочинів, якi можуть вчинятись Товари-

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова компанiя «Європейський 
вибiр»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

33719849

3. Місцезнаходження емітента 04073 Київ проспект Московський 
(Степана Бандери), б.8

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)337-58-43 (044)337-58-43

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@evrovubor.pat.ua

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

www.evrovubor.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. (протокол № 1 вiд 

20.04.2017 р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а 
саме:

- про звiльнення за власним бажанням Директора Товариства Сегеди 
Миколи Миколайовича (паспорт серiя ВВ № 679522 виданий Мар’їнським 
РВ УМВС України в Донецькiй областi, 22.12.1998 р .) з 27.04.2017 р . Част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Термiн перебування на 
посадi - 3 роки 11 мiсяцiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. - про обрання на посаду Директора 
Товариства - Лесика Павла Вiкторовича (паспорт: серiя СО номер 519848 
виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.04.2001) з 
28.04.2017 року . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.50000% 
на суму 1089349.80 грн. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Зазначена осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi по-
сади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, директор, директор

- про обрання на посаду Голови Наглядової Ради Товариства - Нонко 
Iгора Володимировича (паспорт: серiя СТ номер 489343 виданий 

Бiлоцеркiвським РВ Управлiння ДМС України в Київськiй областi 11.01.2016). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.50000% на суму 
1089349.80 грн. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Зазначена особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, директор, директор. 
Посадова особа є акцiонером.

- про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Натрус 
Людмили Григорiвни (паспорт: серiя СО номер 863837 виданий 
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 12.03.2002). Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 9.50000% на суму 1089349.80 грн. 
Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: фахiвець вiддiлу дiяльностi торговця, директор, 
директор. Посадова особа є акцiонером.

- про обрання на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Клименко 
Вiктора Валерiйовича (паспорт: серiя МЕ номер 060806 виданий Свято-
шинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.05.2002). Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 9.58333% на суму 1098905.50 грн. Cтрок, на 
який обрано особу - 3 роки. Зазначена особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: брокер, директор, заступник директора, директор. Посадо-
ва особа є акцiонером.

- про припинення повноважень за власним бажанням Ревiзора Товари-
ства Репiної Марiї Костянтинiвни (паспорт: серiя ЕЕ номер 193244 виданий 
Феодосiйським МВГУ МВС України в Криму 21.01.2000) . Часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Термiн перебування на посадi - 
6  рокiв 9 мiсяцiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

- про обрання на посаду Ревiзора Товариства - Кузьменка Владислава 
Олександровича (паспорт: серiя СО номер 474426 виданий Жовтневим 
РУГУ МВС України у м. Києвi 23.11.2000). Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв. Зазначена осо-
ба непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор, директор, ди-
ректор

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

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

3.2. Найменування посади.
директор ____________  Сегеда микола миколайович
                       М.П.

приватне аКцiонерне товариСтво «Страхова Компанiя «європейСьКий виБiр»

приватне аКцІонерне товариСтво «днІСтровСьКий»

КовельСьКе СпецiалiЗоване лiСоГоС по дарСь-
Ке приватне аКцiонерне товариСтво «тУр»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Ковельське спецiалiзоване 
лiсогосподарське приватне акцiонерне товариство «Тур», 05441542, Укра-
їна Волинська обл. Ковельський р-н 45008 Ковель Грушевського,112, 
03352 5-91-73

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05441542infosite.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
“днiпропетровСьКий iнЖенерно-

технiчний центр “КонтаКт”
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
"Днiпропетровський iнженерно-технiчний центр "КОНТАКТ", 13428292Дні-
пропетровська , Чечеловский, 49006, м. Днiпро , Кабардинська, 2  
+ 38 (0562) 317-607,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.kontakt.biz.ua
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ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в 
тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або 
внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв 
оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних 
засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/прода-
жу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних 
з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до 
цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж  
1300 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності становить - 1259 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить – 103,25655%. Загальна кількість голосую-
чих акцій – 10510416 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 10496588 штук. Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення – 10496588 штук. Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення  – 0 штук. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi 
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правління _____________ ванiшвiлi Г.Г.

М.П.         21.04.2017р.

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КотС»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«КОТС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, Печер-

ський, Україна, 01001
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044, 238-56-53, 238-56-56
1.6. Адреса сторінки в мережі інтернет на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: kots@.kots.kiev.ua
7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльнос-

ті та коду за КВЕД
Код за КВЕД Найменування виду діяльності

43.21 Електромонтажні роботи
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуван-

ням 
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним 

устаткуванням

Розмір статутного капіталу (грн.) 20000
2. основні відомості про емітента
2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засно-

вників емітента:
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.
Директор — Ковтуцький Вячеслав Євгенійович
Засновники:
Фізичні особи — громадяни України в кількості 2 (двох) осіб.
Коц Тетяна Степанівна — 95% статутного фонду.
Соколова Світлана Миколаївна — 5% статутного фонду.
2.2. Інформація про цінні папери емітента:
Акції — іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів — 21 серп-

ня 2010 року
Реєстраційний номер випуску цінних паперів — 332/10/1/10
Найменування органу, що зареєстрував емісію — Управління Держав-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській 
області.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів — UA 
4000086334

Форма існування — бездокументарна.
Кількість акцій (штук) — 1000;

Номінальна вартість 1 акції — 20,00 грн.
Доля у статутному капіталі (%) — 100.
Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих 

ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані 
ринки) не було.

2.3. Інформація про загальні збори:
- Чергові Загальні збори — 20.04.2016р. 
2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на 

цінні папери емітента у депозитарній системі України: Протягом звітно-
го року не проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні 
папери емітента у депозитарній системі України.

2.5. Інформація про дивіденди
У звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались
3. основні показники фінансово-господарської діяльності емітен-

та — підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 13496 7180
Нематеріальні активи 1 2
Основні засоби 1047 696
Фінансові інвестиції 2 2
Виробничі запаси 1348 767
Незавершене виробництво 238 149
Готова продукція 35 28
Товари 240 179
Сумарна дебіторська заборгованість 9197 4256
Грошові кошти та їх еквіваленти 217 924
Інші оборотні активи 1171 170
Статутний капітал 20 20
Резервний капітал 646 646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5214 5957
Поточні зобов’язання 7569 474
Чистий прибуток (збиток) (743) (1026)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 33

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. 
аудитора-фізичної особи-підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Київська філія МПП аудиторська фірма «Кронос», 
25665835.

директор  Ковтуцький вячеслав євгенійович

приватне аКцiонерне товариСтво 
«черКаСьКий КомБiнат 

хлІБопродУКтІв»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Черкаський комбiнат хлібопродуктів», 00952568, Україна, 18018, Чер-
каська обл. м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 7, 0472642266

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 00952568.smida.gov.ua

приватне аКцiонерне товариСтво по 
вироБництвУ пива i БеЗалКоГольних 

напоЇв «черКаСьКе пиво»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство по 
виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво», 00374597, 
Україна, 18030,Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Благовiсна, 436, 
0472716092

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.beer.ck.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «черКаСьКе хІмволоКно»
2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н,  

м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@

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

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 

18.04.2017 р. було прийнято рішення про попередне надання згоди на вчи-
нення значних правочинів (протокол №25 від 18.04.2017 р.), які можуть вчи-
нятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, протягом 
одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, переви-

щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності за 2016 рік, а саме:

-правочинів, направлених на укладання договорів постачання, купівлі-
продажу паливно-енергетичних ресурсів - сукупна вартість таких значних 
угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства 
(1 826 202 тис.грн.).

-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання кре-
дитних договорів з банками) - сукупна вартість таких значних угод не повинна 
перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1 826 202 тис.грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності за 2016 рік становить 913 101 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів - 1 826 202 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупністі вартості правочинів до вартісті ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік 
(відсотках) - 200,0%.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій 481 925 773 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 
471 644 087 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» -  
471 644 087 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» -  
0 шт., рішення прийнято. 

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  рибалка о.в.
19.04.2017

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво "пром-
Зв'я ЗоК", 05744797, 04073 м. 
Київ проспект московський (Банде-
ри), буд.6, (044) 390-77-21, 390-77-22

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

24.04.2017

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

http://www.promsv.kiev.ua/ua/
pro-nas/info

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

аудиторська фірма у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю "аналітик-
профіт", 22930981

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.04.2016
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
1.Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з 
питань порядку денного Зборiв.
2.Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.
3.Затвердження регламенту Зборiв.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
результатами його обговорення.
5.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за результатами 
його обговорення.
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
результатами їх обговорення.
7.Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк.
8.Порядок розподiлу прибутку отриманого Товариством за результатами 
дiяльностi у 2015 роцi.
9.Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть зi змiнами до Закону 
України "Про акцiонернi товариства".
10.Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi 
рiшення про змiну типу Товариства.
11.Про змiну найменування Товариства. Визначення дати набрання 
чинностi рiшення про змiну найменування Товариства.
12.Про змiну кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
13.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новiй редакцiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення 
змiн до Статуту Товариства.
14.Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товари-
ства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про затвердження По-
ложення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.

15.Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визна-
чення дати набрання чинностi рiшення про затвердження Положення про 
Наглядову раду Товариства.
16.Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Ви-
значення дати набрання чинностi рiшення про затвердження Положення 
про виконавчий орган Товариства. 
17.Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Ви-
значення дати набрання чинностi рiшення про затвердження Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
18.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
19.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
20.Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства 
та встановлення розмiру їх винагороди. 
21.Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами Наглядової ради Товариства.
22.Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
23.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
24.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi нада-
вались особою що скликала 
збори, оскiльки iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було 
затверджено.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  58489  54959
Основні засоби (за залишковою вартістю)  6623  6651
Довгострокові фінансові інвестиції  4105  4105
Запаси  2035  1310
Сумарна дебіторська заборгованість  3603  5773
Грошові кошти та їх еквіваленти  41584  36919
Власний капітал  49519  46294
Статутний капітал  268  268
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  43582  40357
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  5900  5900
Поточні зобов'язання і забеспечення  3070  2765
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.60251090  2.13503720
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

 0.60251090  2.13503720

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  5352600  5352600
Цінні папери 
власних випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

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

Генеральний директор ______ вехалевський дмитро олексiйович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво "еКо-
аЗот"

2. Код за ЄДРПОУ 31489809
3. Місцезнаходження 18002, м. Черкаси, Смiлянська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472 32-12-10
5. Електронна поштова адреса lix@enimp.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.eko-azot.com.ua

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства На-

глядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Еко-Азот» (прото-
кол №4 вiд 21.04.2017 року) було прийнято рiшення про вiдкликання (при-
пинення повноважень) Филя Миколи Петровича (паспорт: серiя НС  
№ 481162, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
17.06.1998 року) з посади Генерального директора Приватного акцiонерного 
товариства «Еко-Азот» у зв’язку з поданою ним заявою про звiльнення з 
посади генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот». Филь М.П. перебував на посадi Генерального директора з 12.01.2016 
року, не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Приватно-

го акцiонерного товариства «Еко-Азот», непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Олексенка Iгоря Миколайовича (паспорт: серiя НС № 022011, виданий 
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 17.10.1995 року) про-
токолом засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Еко-Азот» №4 вiд 21.04.2017 року було обрано Генеральним директором 
Приватного акцiонерного товариства «Еко-Азот» строком на 3 роки. Олек-
сенко I.М. перебував на наступних посадах: генеральний директор При-
ватного акцiонерного товариства «Еко-Азот», директор ТОВ «Пластхiм», 
перший заступник генерального директора Сiльськогосподарського това-
риства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Зернова компанiя «Хорс», заступ-
ник генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Еко-
Азот», заступник директора ТОВ «Пластхiм». Олексенко I.М. не володiє 
пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Приватного акцiонерного 
товариства «Еко-Азот», непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Рiшення про обрання на посаду генерального директора 
Приватного акцiонерного товариства «Еко-Азот» Олексенка I.М. було при-
йняте Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Еко-Азот» 
на пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства у зв’язку 
з поданою Фiлем Миколою Петровичем заявою про звiльнення з посади 
генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Еко-Азот».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади филь микола петрович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 21.04.2017
(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33528158
3. Місцезнаходження: 69015 м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (061) 283-18-76, 
  +38 (061) 283-18-10
5. Електронна поштова адреса: kateryna.khudzіtska@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kranholdіng.zp.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
дата 

вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

посада прізвище, 
ім'я, 

по-батькові 
або повне 

найменуван-
ня юридичної 

особи

паспортні 
дані 

фізичної 
особи 
(серія, 

номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав) або 

код за 
єдрпоУ 

юридичної 
особи

розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Генераль-
ний 

директор

Тарасов 
Сергій 

Олександро-
вич

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
пинено повноваження згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 
20.04.2017 (Протокол № 19 від 20.04.2017). Підстава прийняття рішення  - 
ст. 38 КЗпП України, п. 9.2 Статуту емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 19.04.2011. 
Акціями емітента не володіє.
20.04.2017 припине-

но 
повнова-

ження

Ревізор Тучинський 
Валентин 

Валентинович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
пинено повноваження згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 
20.04.2017 (Протокол № 19 від 20.04.2017). Підстава прийняття рішення  - 
п. 9.2, п. 9.39 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. На посаді перебував з 19.04.2011. Акціями емі-
тента не володіє.
20.04.2017 обрано Генераль-

ний 
директор

Плясов Сергій 
Вячеславович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
значено згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 20.04.2017 
(Протокол № 19 від 20.04.2017) у зв'язку з припиненням повноважень осо-
би, що раніше займала цю посаду. Підстава прийняття рішення - п. 9.2,  
п. 9.28 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який обрано особу - 5 (п'ять) років. Інші посади, 
які обіймав протягом своєї діяльності: помічник майстра виробничої ді-
лянки (АП "Металургійний комбінат "Азовсталь"), начальник виробництва 
(ЗАТ "Центросталь-Домсталь"), провідний інженер, в.о. керівника вироб-
ництва (ТОВ з ІІ "ВІЛ-147"), провідний інженер (ДП "Меркс-меблі"), голо-
вний технолог (ТОВ "Кен-Пак (Україна)"), технічний керівник (ТОВ "Дінеа 
Україна"), директор виробничого відділу (ТОВ "Рейнарс Україна"), дирек-
тор з виробництва (ТОВ "Європейнт"), директор з виробництва (ТОВ "Бу-
чанський завод склотари"), Голова правління, генеральний директор 
(ПАТ  "Запоріжкран"), генеральний директор (ПРАТ "Конекрейнс Украї-
на"). Акціями емітента не володіє.
20.04.2017 обрано Ревізор Тучинський 

Валентин 
Валентинович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
переобрано згідно з рішенням Загальних зборів товариства від 20.04.2017 
(Протокол № 19 від 20.04.2017) у зв'язку з відсутністю інших кандидатів. 
Підстава прийняття рішення - п. 9.2, п. 9.39 Статуту емітента. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
обрано особу - 5 (п'ять) років. Інші посади, які обіймав протягом останніх 
п'яти років: голова ревізійної комісії (ПАТ "Запоріжкран"), менеджер з кор-
поративної звітності (ПРАТ "Конекрейнс Україна"). Акціями емітента не 
володіє.

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  плясов С. в.
21.04.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «ЗапорІЖЖя Кран холдинГ»
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00204033
3. Місцезнаходження: 18013 Україна, Черкаська обл., Черкаській р-н, 

м.  Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472397255, 0472640032
5. Електронна поштова адреса: 00204033@afr.com.ua, уаrn@

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 

ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт 
СН №590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в 
Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 
0,0000%, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа 
перебувала на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обі-
ймала протягом останніх п»яти років: підприємець. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Глущенка Дмитра Олександровича (пас-
порт СМ №699947, виданий 06.05.2005 р. Таращанським РВ ГУ МВД Украї-
ни в Київськiй обл.). Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр 
пакета акцiй 0,0003%, розмір частки в статутному капіталі товариства 
0,0003%. Особа перебувала на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші 
посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: помiчник адвоката  
АО «Iнвiкта». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Трофименко Тетяни Володимирiвни 
(паспорт СН №871041, виданий 31.07.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м. Києвi). Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета 
акцiй 0,0003%, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. 
Особа перебувала на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п»яти років: головний юрисконсульт ТОВ фiрми 
«ТехНова». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Дончак Альони Василівни (паспорт МЕ 
№936291, виданий 09.04.2009 р. Деснянським РУГ У України в м. Києвi). 
Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, 
розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Особа перебувала 
на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протя-
гом останніх п»яти років: секретар ТОВ «Сеплай-Трейд». Посадова особа 
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Чижової Олени Петрівни (паспорт СН 
№771086, виданий 17.04.1998 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Киє-
ві). Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статут-
ному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала на посаді з 17.06.2016 
р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: 
економіст з фінансової роботи. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа є представником за дорученням «юридичної особи» 
PALOS ESTABLISHMENT LIMITED» (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES 

BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутно-
му капіталі товариства – 89,763038 %. 

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» Даценко Людмили Володимирiвни (паспорт СК №029236, виданий 
02.12.1995 р. Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.). Посадо-
ва особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала на по-
саді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п»яти років: заступник начальника вiддiлу документарних перевiрок 
ДПI. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) при-
пинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» Сичової Людмили Олександрiвни (паспорт НС №316246, виданий 
01.08.1997 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала на по-
саді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п»яти років: головний бухгалтер. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» Дорошенко Iрини Володимирiвни (паспорт МО №952905, виданий 
03.12.2001 р. Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонський обл.). По-
садова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, 
розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала 
на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протя-
гом останніх п»яти років: начальник планово-економiчного вiддiлу. Особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» Барської Лариси Вiталiївни (паспорт АЕ №813815, виданий 
18.09.1997 р. Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровсь-
кий обл.). Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 
0,0000%, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа 
перебувала на посаді з 17.06.2016 р. по 18.04.2017 р. Інші посади, які обі-
ймала протягом останніх п»яти років: фiнансовий директор. Особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) при-
пинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВО-
ЛОКНО» Гриценко Ольги Павлівни (паспорт НС №518647, виданий 
09.09.1998 р. Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Поса-
дова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капі-
талі товариства 0,0000%. Особа перебувала на посаді з 17.06.2016 р. по 
18.04.2017 р. Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: заст. 
головного бухгалтера. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт СН №590973, ви-
даний 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана на посаду до наступних річних зборів. 
Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: підприємець. По-
садова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» Глущенка Дмитра Олександровича (паспорт СМ №699947, 
виданий 06.05.2005 р. Таращанським РВ ГУ МВД України в Київськiй обл.). 
Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, 
розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Дата набуття по-
вноважень з 18.04.2017 р., особа обрана на посаду до наступних річних 
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зборів. Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: помiчник 
адвоката АО «Iнвiкта». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» Трофименко Тетяну Володимирiвну (паспорт СН №871041, 
виданий 31.07.1998 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана на посаду до наступних річних зборів. 
Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: головний юрискон-
сульт ТОВ фiрми «ТехНова». Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» Дончак Альону Василівну (паспорт МЕ №936291, виданий 
09.04.2009 р. Деснянським РУГ У України в м. Києвi). Посадова особа воло-
діє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0003%, розмір частки в ста-
тутному капіталі товариства 0,0003%. Дата набуття повноважень з 
18.04.2017 р., особа обрана на посаду до наступних річних зборів. Інші по-
сади, які обіймала протягом останніх п»яти років: секретар ТОВ «Сеплай-
Трейд». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

В зв’язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради 
ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Това-
риства, на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол 
№25 від 18.04.2017 р.) обрано члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ 
ХІМВОЛОКНО» Чижову Олену Петрівну (паспорт СН №771086, виданий 
17.04.1998 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Посадова особа 
не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товари-
ства 0,0000%. Дата набуття повноважень з 18.04.2017 р., особа обрана на 
посаду до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п»яти років: економіст з фінансової роботи. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа є представником за дорученням «юридичної особи» 
PALOS ESTABLISHMENT LIMITED» (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES 
BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутно-
му капіталі товариства - 89,763038 %.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
Сичову Людмилу Олександрiвну (паспорт НС №316246, виданий 
01.08.1997 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана термiном на три роки, згiдно п. 2.1. 
роздiлу 2 «Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства». Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п»яти років: головний бухгалтер. Особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) об-
рано члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Гриценко 
Ольгу Павлівну (паспорт НС №518647, виданий 09.09.1998 р. 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Посадова особа не 
володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 
0,0000%. Дата набуття повноважень з 18.04.2017 р., особа обрана термiном 
на три роки, згiдно п. 2.1. роздiлу 2 «Положення про Ревiзiйну комiсiю това-
риства». Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: заст. го-
ловного бухгалтера. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
Даценко Людмилу Володимирiвну (паспорт СК №029236, виданий 
02.12.1995 р. Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.). Посадо-
ва особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана термiном на три роки, згiдно п. 2.1. 
роздiлу 2 «Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства». Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п»яти років: заступник начальника вiддiлу до-
кументарних перевiрок ДПI. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
Дорошенко Iрину Володимирiвну (паспорт МО №952905, виданий 03.12.2001 
р. Комсомольським ВМ УМВС України в Херсонський обл.). Посадова особа 
володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір частки в 
статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повноважень з 
18.04.2017 р., особа обрана термiном на три роки, згiдно п. 2.1. роздiлу 2 
«Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства». Інші посади, які обіймала 
протягом останніх п’яти років: начальник планово-економiчного вiддiлу. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
чергових загальних зборів акціонерів (протокол №25 від 18.04.2017 р.) об-
рано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 
Барську Ларису Вiталiївну (паспорт АЕ №813815, виданий 18.09.1997 р. 
Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровський обл.). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана термiном на три роки, згiдно п. 2.1. 
роздiлу 2 «Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства». Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п»яти років: фiнансовий директор. Особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення 
Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 засідання Ревiзiйної комiсiї від 18.04.2017 р.) 
обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОК-
НО» Сичову Людмилу Олександрiвну (паспорт НС №316246, виданий 
01.08.1997 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.). Посадова 
особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, розмір 
частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повнова-
жень з 18.04.2017 р., особа обрана термiном на три роки, згiдно п. 2.1. 
роздiлу 2 «Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства». Інші посади, які 
обіймала протягом останніх п»яти років: головний бухгалтер. Особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

В зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», на підставі рішення Наглядової 
ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (протокол №1 засідання Наглядової 
ради від 18.04.2017 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕР-
КАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» Яковенко Олега Олексiйовича (паспорт СН 
№590973, виданий 22.04.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в Києвi). 
Посадова особа володіє акціями товариства, розмiр пакета акцiй 0,0000%, 
розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Дата набуття повно-
важень з 18.04.2017 р., особа обрана на посаду до наступних річних зборів. 
Інші посади, які обіймала протягом останніх п»яти років: підприємець. Поса-
дова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

2. Голова правління  рибалка о.в.
19.04.2017

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «УнІверСал-а»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Універсал-А» (код за ЄДРПОУ 
21608415). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 484-66-41. Електронна поштова адреса – zavod_
universal@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://universal-a.
kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.текст повідомлення
Загальними зборами 19.04.17р. прийнято рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів на укладання договорів виготов-
лення продукції на граничну сукупну вартість 3000 тис. грн. Вартість активів 
за даними останньої річної фінансової звітності – 1926 тис. грн. Співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності – 155,76 %. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 813538 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах – 700258 шт., кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення – 700258 шт., «проти» – 0 шт.

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

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

директор Степенко п.о.,  19.04.17р.
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пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«черКаСьКий приладоБУдiвний Завод»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. основні відомості про емітента

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД», 14309572, 
Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18000 м.Черкаси вул. 30 рокiв Пе-
ремоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://pribor.ck.ua

4. найменування, код за єдрпоУ аудиторської фірми (п.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ПРИВАТНИМ АУДИТОРСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ 
«ЛВВ-АУДИТ», код ЄДРПОУ - 22801731

5. Інформація про загальні збори: 
Вiдповiдно до Протоколу № 2 вiд 20.04.2016 року Реєстрацiйної комiсiї 

в ПАТ»ЧПЗ» черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЧПЗ», що призначенi 
на 20.04.2016 року не проводились у зв' язку з вiдсутнiстю перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Публiчного 
акцiонерного товариства «Черкаський приладобудiвний завод» станом на 
24 годину 14 квiтня 2016 року. Лiчильна комiсiя на загальних зборах  
ПАТ «ЧПЗ» 20.04.2016 року не обиралась. Голосування по питаннях по-
рядку денного на загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ЧПЗ» 20.04.2016 року 
не проводились.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21378 21968
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18322 19705
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2036 1666
Сумарна дебіторська заборгованість 956 592
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 5
Власний капітал 895 5294
Статутний капітал 14532 14532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17689 -13345
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 84 188
Поточні зобов’язання і забезпечення 20399 16486
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,075 -0,082
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн)

0,075 -0,082

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 58127880 58127880
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

- -

рІчна ІнформацІя За 2016 рІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

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

приватне аКцiонерне то-
вариСтво «БолГрадСьКий 
винороБний Завод», 
00411938, 68702 одеська обл. Болград-
ський р-н м. Болград вул. асена христє-
ва буд. 99, (04846) 4-24-87

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

21.04.2017

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

00411938.sc-ua.com

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво 
«вiйтовецьКе пiдприємСтво по племеннiй 

Справi в тваринництвi»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: публічне акцiонерне товариство 
«вiйтовецьке пiдприємство по племеннiй справi в тваринництвi», 
00711451, вул. Миру 1, смт. Вiйтiвцi, Хмельницька, 31256, 03845 95297

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», 22599983 

5. Інформація про загальні збори 26.04.2016, чергові
Порядок денний: 1.Обрання робочих органів та затвердження регла-

менту роботи загальних зборів акціонерів. 2.Звіт виконавчого органу про 
результати фінанси-господарської діяльності товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3.Звіт наглядової ради.

4.Звіт ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту та балансу това-
риства за 2015 рік, звітів наглядової ради та ревізійної комісії.

6.Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результа-

тами діяльності за 2015 рік. 8.Обрання членів наглядової ради.
9.Обрання членів ревізійної комісії. З першого питання порядку денно-

го 1.1 Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної останні-
ми загальними зборами акціонерів у повному складі. 1.2 Обрати лічильну 
комісію Зборів Товариства у кількості 2 особи в наступному складі:

-Деркач Алла Володимирівна - головний бухгалтер товариства;
-Мицик Марія Володимирівна - голова ревізкомісії, тимчасово не пра-

цює. 1.3 Обрати головуючим Зборів Товариства голову правління Товари-
ства - Сім'яченка B.C. 1.4 Обрати секретарем Зборів головною бухгалтера 
Товариства - Деркач А.В. Затвердити порядок ведення (регламент) за-
гальних зборів акціонерів Товариства: - доповіді з питань порядку денного 
- до 10 хв.; - виступи - до 5 хв.; - довідки до 3 хв.; -повторні виступи - до  
2 хв.; - відповіді на запитання до 3 хв.; - зауваження по процедурі ведення 
зборів - до 2 хв. Запитання доповідачам подавати у письмовому вигляді 
до Секретаря загальних зборів. З другого питання порядку денного - За-
твердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2015 році. З третього питання по-
рядку денного Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 
2015 рік. З четвертого питання порядку денного Затвердити звіт ревізійної 
комісії Товариства за 2015 рік. З п'ятого питання порядку денного Затвер-
дити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік, звіт наглядової ради та 
ревізійної комісії. З шостого питання порядку денного Затвердити визна-
чені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. З сьомого питан-
ня порядку денного Частину прибутку, що припадає на виплату дивідендів 
направити у фонд розвитку виробництва З восьмого питання порядку ден-
ного Шляхом кумулятивного голосування обрати членом Наглядової ради 
Товариства 

1. Мойсееву Тетяну Володимирівну - акціонера товариства. 2.3аворотну 
Валентину Михайлівну (акціонера) З.Михайлуся Юрія Леонідовича (акціо-
нера) З дев'ятого питання порядку денного Шляхом кумулятивного голо-
сування обрати членом Ревізійної комісії Товариства: 1. Другак Наталя 
Степанівна - акціонер товариства. 2.Мицик Марію Володимирівну (акціо-
нера) 3.Ткаченка Вадима Анатолійовича (акціонера) 

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ.основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 605 805
Основні засоби (за залишковою вартістю) 139 149
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 186 175
Сумарна дебіторська заборгованість 216 416
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 14
Власний капітал 598 796
Статутний капітал 203 203
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 291 493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7 9
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,001 0,001

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

0,001 0,001

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4062800 4062800
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

56

 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 «КраСнополян-
СьКий пiЩаний Кар’єр», 
00184106, 85571 донецька область 
великоновосiлкiвський с.Красна поляна 
д/н, 0624395134

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

 20.04.2017р.

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

www.prat-kpk.com.ua

 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, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

приватне аКцiонерне това-
риСтво «Глини донБаСУ», код 
за єдрпоУ 23354002, 
85053, донецька область, добропiльський 
район, селище дорожнє, станцiя мерцало-
во, тел.(044)4903318, (044)4903317 

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

 20.04.2017р. 

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

www.clays.prat.ua

 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 «хлiБ приаЗов’я», 
02080782, 87632 донецька область 
новоазовський смт Сєдове вул.Калiнiна, 
буд.98, (06296) 3-14-68

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

19.04.2017

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

02080782.smida.gov.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: вiдКрите аКцiонерне 
товариСтво транСпортноГо БУдiвництва 
«одеСтранСБУд», 01380524, 65026 одеська обл. м. одеса пло-
ща Катерининська, 4, (048) 706-25-44

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: тов «профаУдит», 36921215

5. Інформація про загальні збори: У звітному періоді загальні збори не 
скликались та не проводились.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.)

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  43871  37522
Основні засоби (за залишковою вартістю)  1668  1625
Довгострокові фінансові інвестиції 184  -- 
Запаси  18175  13662
Сумарна дебіторська заборгованість  19396  18528
Грошові кошти та їх еквіваленти  2429  1792
Власний капітал  29926  29406
Статутний капітал  3216  3216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  11710  11190
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  35  47
Поточні зобов’язання і забеспечення  13910  8069
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  0.0404252  0.0257322
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

 0.0404252  0.0257322

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  12863268  12863268
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

- -

у відсотках від статутно-
го капіталу 

- -

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

- -

приватне аКцiонерне товариСтво 
«iнформацiйно-видавнича ГрУпа 

«телеГрафъ»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Iнформацiйно-видавнича група «Телеграфъ», 31607693, Україна 
01133 м.Київ Печерський узвiз, 2/12, 044-536-96-01

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://telegrafua.com/news/363576

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - пУБлІчне аКцiонерне 
товариСтво «моГилянСьКий Завод БУдi вель-
них матерiалiв»

2. Код за ЄДРПОУ – 05467257; 3. Місцезнаходження - 35400, Рівнен-
ська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Наливайка, буд. 102А; 
 4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09;  
5. Електронна поштова адреса - mzbm@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації - http://mzbm.pat.ua

7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення 
На загальних зборах акціонерів 20.04.2017 року (протокол № 01-2017 

від 20.04.2017 року) було прийнято рішення про попереднє схвалення зна-
чних правочинів, які можуть бути вчинені Публічним акціонерним товари-
ством «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» в особі 
директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядо-
вої ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених стату-
том товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: 
договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та 
товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної 
ціни)  – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п’ятисот 
тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укла-
дення договору; договори про безоплатне відчуження основних засобів, 
товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в 

тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій ін-
весторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї ти-
сячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укла-
дення договору; договори про продаж основних засобів, товарів, виконання 
робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собі-
вартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; кредитні договори – 
за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на мо-
мент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; 
договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, 
проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, 
спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження 
сумою; договори застави основних засобів – без обмеження сумою; інвес-
тиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмежен-
ня сумою; здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій 
на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою; 
здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не пере-
вищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національно-
го банку України, що діє на момент здійснення переказу. Гранична сукуп-
ність вартості правочинів не встановлювалася. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 3848 тис. грн; Загальна 
кількість голосуючих акцій: 2576685; Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах: 2576685; Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «за» прийняття рішення: 2576685; Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

iii. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. директор Гладкевич олександр анатолійович. 20.04.2017 року.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Загальні відомості

Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне то-
вариСтво «БІо мед СКло»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04763746
Місцезнаходження емітента: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 26
Засоби зв’язку: тел. 044- 498-65-02, факс 044 498-65-01
Електронна поштова адреса емітента: nkulikovskaya@biomedsklo.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: biomedsklo.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIО МЕД СКЛО» (надалi – Товариство) 
вiд 20.04.2017 року (протокол №30 вiд 20.04.2017 року) було прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: Попередньо схвалено вчинення (укладення) Товариством у ходi гос-
подарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення, тобто у перiод з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року (включ-
но), будь-яких значних правочинiв, пов’язаних з господарською дiяльнiстю 
Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична су-
купна вартiсть яких менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, що становить 
бiльше за 98963,75 тис.грн. але менше нiж 197927,5 тис. грн. грн. Уповно-
важено Голову Правлiння Товариства укладати (вчиняти) та пiдписувати 
такi значнi правочини. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 395855 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 50,00%.Загальна кiлькiсть голо-

суючих акцiй – 963 674 822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах – 816 498 623 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 
816 498 623 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття вищезазначеного рiшення – 0 голосiв.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIО МЕД СКЛО» (надалi – Товариство) 
вiд 20.04.2017 року (протокол №30 вiд 20.04.2017 року) було прийняте 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а 
саме: попередньо схвалено вчинення (укладення) Товариством у ходi гос-
подарської дiяльностi протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення, тобто у перiод з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року (включ-
но), будь-яких значних правочинiв, пов’язаних з господарською дiяльнiстю 
Товариства, передбачених чинним законодавством України, гранична су-
купна вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товари-
ства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, що ста-
новить вiд 197927,5 тис. грн. до 395855,00 тис.грн..Уповноважено Голову 
Правлiння Товариства укладати (вчиняти) та пiдписувати такi значнi право-
чини.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 395855 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 100,00%.Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 963 674 822 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах - 816 498 623 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення - 
816 498 623 голосiв, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття вищезазначеного рiшення – 0 голосiв.

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

Голова правління  Жарков людвиг анатолійович.
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Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло» (надалі - Товариство), що відбулись 
20.04.2017 року (Протокол № 30), у зв’язку із прийняттям рішення про зміну 

типу Товариства з публічного на приватне, з моменту державної реєстра-
ції Статуту, (до моменту державної реєстрації Статуту повноваження да-
них посадових осіб не припиняється), припинено повноваЖення:

- Члена Наглядової ради, голови Наглядової ради ПАТ «Біо мед скло» 
- Киріакоса вулгаракіса, 1958 року народження. До припинення повно-
важень, Киріакос Вулгаракіс виконував покладені на нього обов'язки Члена 
Наглядової ради, Голови Наглядової ради, згідно із Законами України, Ста-
тутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним 
цивільно-правовим договором. На момент припинення повноважень воло-
діє 1 акцією товариства, що становить близько 0,0000001% від статутного 
капіталу Товариства. Киріакос Вулгаракіс не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. Дана особа перебувала на посаді: а) члена Наглядової 
ради - за рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.04.2015  року 
(Протокол № 28, термін обрання - 3 роки); б) голови Наглядової ради - за 
рішенням Наглядової ради від 26.01.2017 року (Протокол №9, термін об-
рання - до проведення чергових зборів акціонерів). Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «БІо мед СКло»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 
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- Члена Наглядової ради - Константіноса Каввураса, 1946 року наро-
дження. До припинення повноважень, Константінос Каввурас виконував 
покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами 
України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та безо-
платним цивільно-правовим договором. Часткою у статутному капіталі на 
момент звільнення не володіє. Константінос Каввурас не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді члена На-
глядової ради за рішенням чергових зборів акціонерів від 23.04.2015 року 
(Протокол № 28, термін обрання - 3 роки). Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- Члена Наглядової ради - анастасіоса поулопоулоса, 1954 року на-
родження. До припинення повноважень, Анастасіос Поулопоулос викону-
вав покладені на нього обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Закона-
ми України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та 
безоплатним цивільно-правовим договором. На момент припинення по-
вноважень володіє 1 акцією Товариства, що становить близько 0,0000001% 
від статутного капіталу Товариства. Анастасіос Поулопоулос не надав зго-
ди на розкриття паспортних даних. Дана особа перебувала на посаді чле-
на Наглядової ради за рішенням чергових зборів акціонерів від 
23.04.2015 року (Протокол № 28, термін обрання - 3 роки). Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена правління, Голову Правління ПАТ «Біо мед скло» Жаркова 
людвига анатолійовича, 1963 року народження. До припинення повно-
важень, Жарков Л. А. виконував покладені на нього обов'язки члена прав-
ління, Голови правління, згідно із Законами України, Статутом Товариства, 
Положенням про Виконавчий орган – правління Товариства та трудовим 
договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Посадова осо-
ба обіймала посаду члена правління, Голови Правління з 25.04.2013 року 
(термін обрання - 3 роки, за рішенням чергових загальних зборів акціоне-
рів, протокол №26) та з 21.04.2016 року (термін обрання - 3 роки, за рішен-
ням чергових загальних зборів акціонерів, протокол №29). Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Члена правління, заступника Голови правління ПАТ «Біо мед скло» 
Корзун тетяни василівни, 1976 року народження. До припинення повно-
важень, Корзун Т.В. виконувала покладені на неї обов'язки члена правлін-
ня, заступника Голови правління, згідно із Законами України, Статутом 
Товариства, Положенням про Виконавчий орган – правління Товариства та 
трудовим договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, якими 
володіє на момент припинення повноважень –0,00155551% від Статутного 
капіталу. Посадова особа обіймала посаду члена правління з 
25.04.2013 року (термін обрання - 3 роки, за рішенням чергових загальних 
зборів акціонерів, протокол №26) та з 21.04.2016 року (термін обрання -  
3 роки, за рішенням чергових загальних зборів акціонерів, протокол №29). 
На посаді заступника Голови правління перебувала з 12.05.2015 р., згідно 
протоколу Наглядової ради №7. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

- Члена правління ПАТ «Біо мед скло» Бойко миколи миколайови-
ча, 1964 року народження. До припинення повноважень, Бойко М.М. ви-
конував покладені на нього обов'язки члена правління, згідно із Законами 
України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган – 
правління Товариства та трудовим договором. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товариства. 
Розмір пакета акцій, якими володіє на момент звільнення – 0,00311102% 
від Статутного капіталу. Посадова особа обіймала посаду члена правлін-
ня з 25.04.2013 року (термін обрання - 3 роки, за рішенням чергових за-
гальних зборів акціонерів, протокол №26) та з 21.04.2016 року (термін 
обрання - 3 роки, за рішенням чергових загальних зборів акціонерів, про-
токол №29). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

- Члена правління чегейди оксани миколаївни, 1966 року народжен-
ня. До припинення повноважень, Чегейда О.М. виконувала покладені на 
неї обов'язки члена правління, згідно із Законами України, Статутом Това-
риства, Положенням про Виконавчий орган – правління Товариства та тру-
довим договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Поса-
дова особа обіймала посаду члена правління з 25.04.2013 року (термін 
обрання - 3 роки, за рішенням чергових загальних зборів акціонерів, про-
токол №26) та з 21.04.2016 року (термін обрання - 3 роки, за рішенням 
чергових загальних зборів акціонерів, протокол №29). Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена правління мартинюк Світлани михайлівни, 1977 року наро-
дження. До припинення повноважень, Мартинюк С.М. виконувала покла-
дені на неї обов'язки члена правління, згідно із Законами України, Стату-
том Товариства, Положенням про Виконавчий орган – правління Товариства 
та трудовим договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. По-
садова особа обіймала посаду члена правління за рішенням Наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Біо мед скло», Протокол №7 

від 27.12.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 

- Члена Ревізійної комісії, Голову Ревізійної комісії поліванчук Світла-
ни вікторівни, 1974 року народження. До припинення повноважень, Полі-
ванчук С.В. виконувала покладені на неї обов'язки члена Ревізійної комісії, 
голови Ревізійної комісії, згідно із Законами України, Статутом Товариства, 
Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства та трудовим до-
говором. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа 
обіймала посаду члена Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії за рішен-
ням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулись 21.04.2016 
року (Протокол № 29), (термін обрання - 3 роки). Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії iванюк олени василiвни, 1958 року наро-
дження. До припинення повноважень, Іванюк О.В. виконувала покладені 
на неї обов'язки члена Ревізійної комісії, згідно із Законами України, Стату-
том Товариства, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства 
та трудовим договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття сво-
їх паспортних даних. Є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій, якими 
володіє на момент звільнення –0,00278228772% від Статутного капіталу. 
Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії з 25.04.2013 року 
(термін обрання - 3 роки, за рішенням чергових загальних зборів акціоне-
рів, протокол №26) та з 21.04.2016 року (термін обрання - 3 роки, за рішен-
ням чергових загальних зборів акціонерів, протокол №29). Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Біо мед скло» (надалі - Товариство), що відбулись 
20.04.2017 року (Протокол № 30), у зв’язку із прийняттям рішення про змі-
ну типу Товариства з публічного на приватне, з моменту державної реє-
страції Статуту, оБрано:

- Члена Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» - Киріакоса вулгаракі-
са, 1958 року народження. На момент обрання являється акціонером То-
вариства, володіє 1 акцією, що становить близько 0,0000001% від статут-
ного капіталу Товариства. Обраний, як представник акціонера – компанії 
«Югласс Холдінгз Лімітед». На Киріакоса Вулгаракіса покладені обов'язки 
Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим до-
говором. Киріакос Вулгаракіс не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. Дану посадову особу обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх 
п’яти років Киріакос Вулгаракіс займав інші посади: з 2010 року по теперіш-
ній час – юрист, що спеціалізується в сфері корпоративного права в Адво-
катському бюро Вулгаракісів, м. Афіни, Греція. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» - Константіноса Кавву-
раса, 1946 року народження. Часткою у статутному капіталі на момент об-
рання не володіє. Обраний, як представник акціонера – компанії «Югласс 
Холдінгз Лімітед». На Константіноса Каввураса покладені обов'язки Члена 
Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом Товариства, Поло-
женням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-правовим догово-
ром. Константінос Каввурас не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. Дану посадову особу обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх 
п’яти років Константінос Каввурас займав інші посади: Група «Yіoula 
Glassworks S.A.» м. Афіни, Греція, з 1997 р. по січень місяць 2017 - Член 
правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

- Члена Наглядової ради ПрАТ «Біо мед скло» - анастасіоса поулопо-
улоса, 1954 року народження. На момент обрання являється акціонером 
Товариства, володіє 1 акцією, що становить близько 0,0000001% від ста-
тутного капіталу Товариства. Обраний, як представник акціонера – компа-
нії «Югласс Холдінгз Лімітед». На Анастасіоса Поулопоулоса покладені 
обов'язки Члена Наглядової ради, згідно із Законами України, Статутом 
Товариства, Положенням про Наглядову раду та безоплатним цивільно-
правовим договором. Анастасіос Поулопоулос не надав згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Дану посадову особу обрано на термін – 3 роки. Про-
тягом останніх п’яти років займав інші посади: директор з маркетингу 
ТОВ  «Бучанський завод склотари» м. Буча, Київської обл. (23.10.2011-
18.08.2014), директор ТОВ «Бучанський завод склотари» м. Буча, Київ-
ської  обл. (19.08.2014 – 08.12.2016); директор комерційний ПАТ «Біо мед 
скло» м. Житомир (08.12.2016 по теперішній час); 

- Члена правління, Голову Правління ПрАТ «Біо мед скло» - Жаркова 
людвига анатолійовича, 1963 року народження. На момент обрання ак-
ціями Товариства не володіє. На Жаркова Л. А. покладені обов'язки Члена 
правління, Голови правління, згідно із Законами України, Статутом Товари-
ства, Положенням про Виконавчий орган – правління Товариства та трудо-
вим договором. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Дану посадову особу обрано на термін – 3 роки. Протягом 
останніх п’яти років Жарков Л.А. займав інші посади: з 19 серпня 2010 року 
i по даний час - Член правління, Голова правління ПАТ «Бiо мед скло» 
м. Житомир. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 
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- Члена правління, заступника Голови правління ПрАТ «Біо мед скло» 
Корзун тетяни василівни, 1976 року народження. На момент обрання 
являється акціонером Товариства, володіє 150000 шт. акцій, що стано-
вить –0,00155551% від Статутного капіталу. На Корзун Т.В. покладені 
обов'язки Члена правління, заступника Голови правління, згідно із Зако-
нами України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган 
– правління Товариства та трудовим договором. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадову особу 
обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Корзун Т.В. за-
ймала інші посади: 15.12.2008 - 01.03.2013 – головний бухгалтер  
ВАТ «Бiомедскло» (з 2010 року – ПАТ «Біо мед скло») м. Житомир, 
01.03.13 - 28.02.14 – фінансовий директор ТОВ «Бучанський завод скло-
тари» м.Буча Київської обл. та за сумісництвом - головний бухгалтер  
ПАТ «Біо мед скло» , м. Житомир, 01.03.2014 - по теперішній час - голо-
вний бухгалтер ПАТ «Біо мед скло» м.  Житомир « та за сумісництвом - 
фінансовий директор ТОВ «Бучанський завод склотари» м. Буча Київ-
ської обл. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

- Члена правління ПрАТ «Біо мед скло» Бойко миколи миколайови-
ча, 1964 року народження. На момент обрання являється акціонером То-
вариства, володіє 300000 шт. акцій, що становить –0,00311102% від Ста-
тутного капіталу. На Бойко М.М. покладені обов'язки Члена правління, 
згідно із Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Вико-
навчий орган – правління Товариства та трудовим договором. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадо-
ву особу обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Бойко 
М.М. займав інші посади: з 2001 року - головний технолог ПАТ «Бiо мед 
скло» м. Житомир. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

- Члена правління ПрАТ «Біо мед скло» чегейди оксани миколаївни, 
1966 року народження. На момент обрання акціями Товариства не воло-
діє. На Чегейду О.М. покладені обов'язки Члена правління, згідно із Зако-
нами України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган – 
правління Товариства та трудовим договором. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадову особу обрано 
на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Чегейда О.М. займала 
інші посади: з 14.04.2006 року по даний час - директор з якості ПАТ «Бiо 
мед скло» м. Житомир. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- Членом правління ПрАТ «Біо мед скло» мартинюк Світлани михай-
лівни, 1977 року народження. На момент обрання акціями Товариства не 
володіє. На Мартинюк С.М. покладені обов'язки Члена правління, згідно із 
Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий ор-
ган – правління Товариства та трудовим договором. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадову особу 
обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Мартинюк С.М. 
займала інші посади: 23.12.2008 - 29.02.2016 – начальник управління за-
купок ТОВ «Бучанський завод склотари» м. Буча, Київської обл., 01.03.2016 
по теперішній час – начальник комерційного відділу ПАТ «Біо мед скло»  
м. Житомир. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. 

- Членом Ревізійної комісії, Головою Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед 
скло» поліванчук Світлану вікторівну. На момент обрання акціями То-
вариства не володіє. На Поліванчук С.В. покладені обов'язки Члена Реві-
зійної комісії, Голови Ревізійної комісії згідно із Законами України, Статутом 
Товариства, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства та 
безоплатним цивільно-правовим договором. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадову особу обрано 
на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Поліванчук С.В. займала 
інші посади: з 04.04.2011 року по теперішній час - бухгалтер ПАТ «Бiо мед 
скло» м. Житомир. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

- Членом Ревізійної комісії ПрАТ «Біо мед скло» мінаєву олену алев-
тинівну. На момент обрання акціями Товариства не володіє. На Мінає-
ву  О.А. покладені обов'язки Члена Ревізійної комісії, згідно із Законами 
України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізо-
ра) Товариства та безоплатним цивільно-правовим договором. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Дану посадо-
ву особу обрано на термін – 3 роки. Протягом останніх п’яти років Мінає-
ва  О.А. займала інші посади: ТОВ «Імпульс» м. Житомир (2012- 2016  рр.)  – 
менеджер по роботі з клієнтами, ПАТ «Бiо мед скло» м. Житомир 
(2016  р.- по теперішній час), бухгалтер. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Голова правління  Жарков людвиг анатолійович

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ»; код за ЄДРПОУ – 01561924; 
33028, Рiвненська область, м.Рiвне, вул. Соборна, 17; тел. (0362) 63-35-19.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017 року.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Талант –Аудит», 
код за ЄДРПОУ - 22571559

5. Інформація про загальні збори 
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.04.2016 року. Перелiк пи-

тань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря 
загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії та за-
твердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Гене-
рального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2015р. 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії. 5. Затвердження річної фінансової звітності та 
балансу Товариства за 2015р. 6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Това-
риства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про внесення змін до 
Статуту товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції 
в зв’язку із приведенням до вимог чинного законодавства України. 8. Виве-
дення зі складу члена Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів На-
глядової ради Товариства. 10. Виведення зі складу члена Ревізійної комісії 
Товариства. 11. Обрання члена Ревізійної комісії Товариства. 12. Затвер-
дження умов цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами Нагля-
дової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначен-
ня особи уповноваженої на підписання цих договорів. 13. Внесення змін до 
Положень та внутрішніх документів Товариства, що регламентують діяль-
ність Товариства: Про Загальні збори Товариства, Про Наглядову Раду Това-
риства шляхом затвердження Положень в новій редакції. 14. Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року, надання повноважень на укладання таких договорів. 15. Затвер-
дження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з квітня 

2015р. – по 26 квітня 2016р. Результати розгляду питань порядку денного:  
1. Обрати Головою зборів – Олійника О.І., Секретарем зборів – Попович Г.О. 
2. Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Пшенична Л.М., До-
рошенко Ю.П., Форсюк Л.П.. Обрати головою лічильної комісії – Пшеничну 
Л.М. Затвердити запропонований регламент. 3. Затвердити звіт Генерально-
го директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 р. 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську ді-
яльність Товариства в 2015 р. 5. Затвердити річний звіт та Баланс Товариства 
за 2015 р. 6. Затвердити збиток у сумі 148 тис.грн. Отриманий у 2015 році 
збиток покрити за рахунок прибутку наступних періодів. 7. Затвердити нову 
редакцію Статуту Товариства. 8. Припинити повноваження Наглядової ради 
у повному складі. 9. Обрати Наглядову раду в такому складі: Повніца Віктор 
Васильович («ЗА»– 410931 голосів); Зоря Людмила Павлівна («ЗА»– 412046 
голосів); Рубанчук Наталія Сергіївна («ЗА»– 410931 голосів); Мицик Ольга 
Юріївна («ЗА»– 410931 голосів); Бартило Богдан Юрійович («ЗА»– 410931 
голосів). 10. Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.  
11. Обрати Ревізійну комісію в повному складі, а саме: Федорову Юлію Сергі-
ївну («ЗА» - 411204 голосів); Кіосю Наталію Михайлівну («ЗА» - 411104 голо-
сів). 12. Затвердити умови цивільно-правових Угод у запропонованій редакції 
на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових угод з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії обрати Гене-
рального директора Олійника О.І.. 13. Внести зміни до Положень: Про За-
гальні збори Товариства, Про Наглядову Раду Товариства. Затвердити дані 
Положення в новій редакції. 14. Надати попереднє схвалення значних право-
чинів в розумінні чинного законодавства України, які можуть вчинятися Това-
риством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати по-
вноваження на укладення (підписання) значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішен-
ня, за узгодженням Наглядовою радою - Генеральному директору Товари-
ства Олійнику О.І. 15. Затвердити Протоколи засідань Наглядової Ради Това-
риства за період з квітня 2015 р. по 26 квітня 2016 року. По всіх питаннях 
порядку денного (окрім питань 9 та 11) голосували: «ЗА»– 411154 голосів 
(100  %) від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на загаль-
них зборах. «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ»,»НЕ ГОЛОСУВАЛИ» – немає. Рі-
шення прийняті. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходи-
ло. Позачергові збори акціонерів не скликалися. 

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

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «рiвненСьКий центральний УнiвермаГ»
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ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів  32909  33481
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1176  1188
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  5  32
Сумарна дебіторська заборгованість  2809  1738
Грошові кошти та їх еквіваленти  30  21
Власний капітал  32529  33309
Статутний капітал  1602  1602

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 30927  31707

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  380  172
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1.70424750 -0.32337000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-1.70424750 -0.32337000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  457680  457680
Цінні папери власних випусків, викуплені 
протягом періоду 

0 0

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

0 0

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРО-

МИСЛОВИЙ БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, 

будинок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

ii. текст повідомлення
Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) від-
повідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроко-
во припинено повноваження голови Спостережної ради Товариства Мі-
тіної Ніни Веніамінівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає; перебувала на посаді з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) від-
повідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроко-
во припинено повноваження члена Спостережної ради Товариства 
Орлова Володимира Олександровича. Згоди фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано; володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства у розмірі 28,3635 %; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає; перебував на посаді з 25.07.2015 до 
20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) від-
повідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроко-
во припинено повноваження члена Спостережної ради Басацької Світ-
лани Станіславівни. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає; перебувала на посаді з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) від-
повідно до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» достроко-
во припинено повноваження члена Спостережної ради Товариства Бру-
єва Ярослава Павловича. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Това-
риства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає; перебував на посаді з 25.07.2015 до 20.04.2017.

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) Мі-
тіна Ніна Веніамінівна обрана на посаду голови Спостережної ради То-
вариства строком до наступних річних загальних зборів. Є представни-
ком акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої 
складає 72345000,00 грн., що становить 49,8931 % статутного капіталу. 
Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; акціями 
Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: заступ-
ника начальника вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу та МСБ До-
нецького регiонального управлiння, заступника начальника управління 
– начальника відділу організації корпоративного бізнесу Донецького ре-
гіонального управління ПАТ «Дочiрнiй банк СБЕРБАНКУ РОСIЇ», радни-
ка голови Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», голови Спостережної 
ради ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) ак-
ціонер Орлов Володимир Олександрович обраний на посаду члена 
Спостережної ради Товариства строком до наступних річних загальних 
зборів. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; 
володіє пакетом акцій Товариства у кількості 41127 акцій загальною но-
мінальною вартістю 41127000 гривень, що складає 28,3635 % статутно-
го капіталу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посаду генераль-
ного директора ТОВ «ІСТЕК», члена Спостережної ради ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) Ба-
сацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Спостережної 
ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Є пред-
ставником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій 
якої складає 29277000,00 грн., що становить 20,191% статутного капіта-
лу. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано; ак-
ціями Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади: 
фiнансовий директор ТОВ «Паливна Компанiя «Iндустрiал груп», дирек-
тор з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансового директора 
ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) Бру-
єв Ярослав Павлович обраний на посаду члена Спостережної ради То-
вариства строком до наступних річних загальних зборів. Є незалежним 
членом Спостережної ради. Згоди фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років займав посади начальника інформаційного відділу ТОВ «Паливна 
компанія «Індустріал груп», начальника інформаційного відділу  
ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач».

Річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» 
20.04.2017 (Протокол Загальних зборів № 1/04/2017 від 20.04.2017) Яко-
венко Ольга Миколаївна обрана на посаду члена Спостережної ради 
Товариства строком до наступних річних загальних зборів. Є незалеж-
ним членом Спостережної ради. Згоди фізичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано; акціями Товариства не володіє; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 
п’яти років займала посади: головного бухгалтера ТОВ «Вуглезбагачу-
вальне підприємство Центральна збагачувальна фабрика «Чумаків-
ська», заступника головного бухгалтера ТОВ «Донецьквуглезбагачен-
ня», комерційного директора ТОВ «Озон-3000».

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

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

2. Найменування посади
Голова правлiння  філенкова З.ю.

21.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «європейСьКий промиСловий БанК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Лiзингова компанiя 
«Укртранслiзинг»

2. Код за ЄДРПОУ 30674235
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ Вулиця Євгена 

Коновальця, будинок 32-Г, офiс 8
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 284-23-00 +38 (044) 

284-23-00
5. Електронна поштова адреса office@utl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ii. текст повідомлення
Посадова особа Чорнуцький Сергiй Петрович (Паспорт: серiя НС 

019579, виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
27.08.1995 року), займав посаду голови Ревiзiйної комiсiї, перебував на 
посадi з 05 квiтня 2016 року по 20 квiтня 2017 року. Повноваження Чорнуць-
кого С.П. достроково припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол б/н вiд 20 квiтня 2017 року). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа Катрич Сергiй Андрiйович (Паспорт: серiя АК № 989735, 
виданий Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл. 27.09.2000 р.), займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї, перебував на 
посадi з 22 березня 2016 року по 20 квiтня 2017 року. Повноваження Катри-
ча С.А. достроково припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол б/н вiд 20 квiтня 2017 року). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Катрич Сергiй Андрiйович (Паспорт: серiя АК 989735, виданий Iнгулецьким 
РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 27.09.2000 р.), 

обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2017 року на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол б/н 
вiд 20 квiтня 2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на 
який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Катрич Сергiй 
Андрiйович обраний за пропозицiєю акцiонера ТОВ «Лемтранс» (частка в 
статутному капiталi – 49,9584%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат: 
грудень 2006 – вересень 2009 – начальник центру управлiння витратами 
управлiння комбiнату; ТОВ «Лемтранс»: вересень 2009 – вересень 2009 – 
фiнансовий контролер; вересень 2009 – до теперiшнього часу – заступник 
фiнансового директору з фiнансового контролю.

Леорда Андрiй Аркадiйович (Паспорт: серiя КР 822938, виданий Гли-
боцьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 04 лютого 2004 р.), об-
раний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 20 квiтня 2017 року на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Укртранслiзинг» (Протокол б/н 
вiд 20 квiтня 2017 року). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
на який обрано посадову особу – 3 роки. Член Ревiзiйної комiсiї Леорда 
Андрiй Аркадiйович обраний за пропозицiєю акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 
(частка в статутному капiталi – 47,6691%). Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: 04.2007 – 01.2015 – Департамент 
фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї, заступник начальника вiддiлу 
зведеного бюджету та iнвестицiй; 01.2015 – 10.2015 – начальник управлiння 
справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької 
облдержадмiнiстрацiї;10.2015 – 05.2016 – начальник управлiння 
внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї; 
05.2016  – 03.2017 – начальник управлiння справами та органiзацiї контр-
олю Департаменту фiнансiв Чернiвецької облдержадмiнiстрацiї.

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 татарець петро васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.20
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «лiЗинГова Компанiя «УКртранСлiЗинГ»

приватне аКцiонерне товариСтво «Компанiя 
Зi СтрахУвання Життя «БроКБiЗнеС»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБIЗНЕС», 
35529829, УкраїнаШевченкiвський р-н 04050 м.Київвул.Бiлоруська, 3, 
044 220-01-23

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.bbs-life.com.ua

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «iнСтитУт 
передових техноло-
Гiй», 23727615, вул. Попудрен-
ка, 52, м. Київ, 02660, (044) 296-71-71

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

19.04.2017

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

http://iat.kiev.ua/index.php?page_
id=188&lang_id=3

приватне аКцІонерне товариСтво 
«транС-вІСмоС»

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 «ТРАНС-ВІСМОС», 
32453637, вул. Кирилівська, 160, 
м. Київ, 04073, (044) 467-56-70

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

20.04.2017

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

http://tvm.com.ua/publichnaya-
informaciya/

приватне аКцiонерне товариСтво 
«долинарайаГропоСтач»

рІчна ІнформацІя 
приватного акціонерного товариства за 2016 рік

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

приватне акцiонерне товариство 
«долинарайагропостач», 00904397, 77005 
iвано-франкiвська область, долин-
ський р-н, м.долина, вул.полуванки,34, 
(03477) 251-40

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

20.04.2017

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

www.dolynarap.prat.ua 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ 
03120584
3. Місцезнаходження 
43020 Луцьк Рівненська 145
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0332)281810 (0332)281818
5. Електронна поштова адреса 
office@volyn-avto.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://volyn-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 
14.04.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання На-
глядової Ради Товариства (Протокол № 14/04/2017-1 вiд 14.04.2017 року). 
Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою То-
вариства.

Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на роз-
криття паспортних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Правління.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.
Генеральний директор Корольчук ю.С.

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

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «волинь-авто»

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво 
«КиЇвметал»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВМЕТАЛ», 05471632, Пр. Визволителів,5, м. Київ, Дніпров-
ський, 02660, 044 2921282

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію km.emitent.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
– фізичної особи - підприємця),якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Аудиторськафірма «Респект» у виглядітовариства з обмеженоювід-
повідальністю, 20971605

5. Інформація про загальні збори Загальні збори не проводились.
ПАТ «Київметал» було реорганізоване 08.04.2015р., тому перші черго-

ві збори планується провести за період діяльності з 08.04.2015 по 
31.12.2016р.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 90528 90819
Основні засоби (за залишковою вартістю) 173 265
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 43 57
Сумарна дебіторська заборгованість 2035 1642
Грошові кошти та їх еквіваленти 248 70
Власний капітал 89639 89337
Статутний капітал 7089 7089
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3976 -4278
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 889 1482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 70887020 70887020
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Страхова Компанiя 

«пЗУ УКраЇна»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова компанiя 
«ПЗУ Україна»

2. Код за ЄДРПОУ 20782312
3. Місцезнаходження 04053, Київ, 

Сiчових Стрiльцiв 40
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 238-62-38 (044) 581-04-55
5. Електронна поштова адреса mail@pzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.pzu.com.ua/about/
finance/personal-information.html 

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

ii. текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (Рiшення 

№20/2017 вiд 19.04.2017) Матусяка Яцека Адрiана було обрано Голо-
вою Правлiння ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на новий строк з 01.06.2017 
року. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (Рiшення 
№ 21/2017 вiд 19.04.2017) Бабiцького Марека було обрано Членом 
Правлiння ПрАТ СК «ПЗУ Україна» на новий строк з 01.06.2017 року. 
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (Рiшення 
№ 22/2017 вiд 19.04.2017) Зубача Василя Леонiдовича було обрано 
Членом Правлiння ПрАТ СК «ПЗУ Україна» з 01.06.2017 рік. Посадо-
вою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

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 матусяк яцек адрiан
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«Страхова Компанiя «БроКБiЗнеС»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. повне найменування емітента, код за єдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Страхова компанiя «БРОКБIЗНЕС», 20344871, Україна 
Шевченкiвський р-н 04050 м.Київ вул.Бiлоруська,3, 044 277 21 61

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2017

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«доБроБУт аГ»

рІчна ІнформацІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента – 
приватне аКцiонерне товариСтво 

«доБроБУт аГ»
код за ЄДРПОУ – 30149639; місцезнаходження:вул. Українська, 

буд. 24, село Ломачинці, Сокирянський район, Чернівецька область, 
60235, Україна;міжміський код та телефон емітента (03739) 41061.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017р.

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«юридична праКтиКа»

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА», 22890879, вул. Дягтярів-
ська, ,буд. 25-А, корп. «Л», 1 поверх, м. Київ, Шевченківський район, 
04119, (044) 495-27-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017

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

приватне аКцІонерне товариСтво 
«холод»

рІчна ІнформацІя за 2016 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 акціонерне 
товариство «холод», 01553830, вул.Тупикова 1, м.Хмельницький, ., 
Хмельницька, 29000, (0382) 644-153

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

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

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «Страхова 
Компанiя «пЗУ УКраЇна», 
20782312 Київська, Шевченкiвський, 
04053, м. Київ, вул. Ciчових 
Стрiльцiв, 40 (044)238-62-38,

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

21.04.2017

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

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«дУнаєвецьКа меБлева фаБриКа»

рІчна ІнформацІя за 2016 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 акціонерне 
товариство «дунаєвецька меблева фабрика», 21312784, вул. ІІІ 
Інтернаціоналу, 23, м. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька, 
32400, (03858) 31067

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
“Страхова Компанiя  

“пЗУ УКраЇна Стра хУ ван ня Життя”
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна стра ху ван ня життя", 32456224 м. Київ , 
Шевченкiвський, 04053, Київ, Сiчових Стрiльцiв, 42 0442386238,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.pzu.com.ua/about/finance/personal-information.html

приватне аКцІонерне товариСтво 
«хмельницьКе автотранСпортне 

пІдприємСтво №16806»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: приватне акціонерне товариство 
«хмельницьке автотранспортне підприємство №16806», 03119262, 
вул. Примакова, 1, м. Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 650585

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: atp-16806.km.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – приватне аКцiонерне 
товариСтво «оБлаСне БУдiвельно-ремонтне 
Управлiння «полтаваоБлБУдремСервiС»; 2. Код 
за ЄДРПОУ – 03059138; 3.Місцезнаходження- 36008, Полтавська обл., 
м. Полтава, вул.Гаражна, 7; 4. Міжміський код, телефон та факс -(0532)  
59-28-97/59-28-55; 5.Електронна поштова адреса- 03059138@atrep.com.
ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://03059138.smida.gov.ua; 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-
відно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення - Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс» повідомляє, що рішенням чергових за-

гальних зборів акціонерів від 18.04.2017 р., протокол № 1, в зв’язку з закін-
ченням терміну повноважень припинено повноваження: голова наглядо-
вої ради - Ягольніцер Олександр Якович, паспорт КН № 702074 
вид.12.08.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 94,39% в статутному капіталі емітента, перебував на посадi голови 
наглядової ради емiтента з 10.12.2014р.; член наглядової ради - Вербич Іван 
Миколайович, паспорт КО № 085277 вид.16.02.2000р. Октябрським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,14% в СК, перебував на посадi 
з 10.12.2014р.; член наглядової ради – Мосієнко Борис Олексійович, паспорт 

КН № 459589 вид.05.08.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 0,14% в СК, перебував на посадi з 10.12.2014 р.; реві-
зор - Павловська Валентина Олексіївна, паспорт КН № 244372 
вид.22.10.1996р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 0,14% в СК, перебувала на посадi з 10.12.2014р.; обрано терміном 
на три роки: голова наглядової ради, акціонер - Ягольніцер Олександр Яко-
вич, паспорт КН № 702074 вид.12.08.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 94,39% в статутному капіталі емітента, 
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років - пенсіонер; 
член наглядової ради - Вербич Іван Миколайович, паспорт КО № 085277 
вид.16.02.2000р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 
володіє 0,14% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років - водiй ПрАТ «Полтаваоблбудремсервiс»; член наглядової ради 
– Мосієнко Борис Олексійович, паспорт КН № 459589 вид.05.08.1997р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,14% в СК, 
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- механiк 
ПрАТ «Полтаваоблбудремсервiс»; ревізор- Павловська Валентина Олексіїв-
на, паспорт КН № 244372 вид.22.10.1996 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 0,14% в СК, інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років - пенсіонер. Звільнені та обрані посадові 
особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

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

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

2. Генеральний директор   (підпис)   С.п.Савченко   18.04.2017 року

повідомлення про виникнення особливої інформації ( відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів) емітента 
( для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «елеКтротехнІчний Завод».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22965117.
1.3. Місцезнаходження: 03148, Україна, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9.
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 406-61-23, 407-36-77.
1.5. Електронна поштова адреса: stock@etz-group.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. etz-group.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

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

20.04.2017р.Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «Електротехнічний завод» 
значних правочинів, а саме:

-характер правочину – правочин, предметом якого є постачання Публіч-
ному акціонерному товариству «Електротехнічний завод» електричної 
енергії Акціонерною енергетичною компанією «Київенерго» та оплата за 
споживану заводом електроенергію в 2017 році. Гранична сукупна вартість 
даного Договору 12,0 млн. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочину до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 49,4% ;
-характер правочину – надання в оренду виробничих площ з ТОВ « Ар-

капласт». Гранична вартість даного договору- 10,0 млн.грн. Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочину до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 41,2% ;

-характер правочину – надання в оренду виробничих площ з ТОВ «ЕТЗ».
Гранична вартість даного договору -10,0 млн.грн. Співвідношення гра-

ничної сукупності вартості правочину до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності 41,2%;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності : 24292 тис.грн.

Загальна кількість голосуючих акцій : 22 899 826 штук.
Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних 

зборах акціонерів 22 893 526 штук.
За рішенням Загальних зборів акціонерів з даного питання порядку ден-

ного голосували
22 893 526 штук. «ЗА» проголосувало 100% акціонерів, « ПРОТИ» про-

голосувало 0%.
3. підпис.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

3.2. Найменування посади: Генеральний директор Бучнев віталій 
валерійович.

Підпис 20.04.2017р.
м.п.

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство 
Приватне акціонерне товариство «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ 

УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 
19345204
3. Місцезнаходження 
04070 м.Київ вул.Спаська, будинок 30-А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 490 78 00 (044)490-78-05
5. Електронна поштова адреса 
Reception.Kyiv@jti.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://jti.pat.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про виплату дивідендів
ii. текст повідомлення 

1).Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-
ня про виплату дивідендів:21.04.2017р. За результатами дiяльностi Това-
риства в 2014 роцi ;

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів:12.05.2017р ;

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн): 161102034,00грн;

Строк виплати дивідендів: початок 15.05.2017 - кінець 14.11.2017;
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, 

що мають право на отримання дивідендів. Виплата дивiдендiв здiйснюється 
в наступнi дати: 15.05.2017р. - 31.05.2017р.; 15.06.2017р. - 30.06.2017р.; 
17.07.2017р. - 31.07.2017р.; 15.08.2017р. - 31.08.2017р.; 15.09.2017р. - 
30.09.2017р.; 16.10.2017р. - 31.10.2017р.; 01.11.2017р. - 14.11.2017р.

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

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

2.
Генеральний директор векліч в.І

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

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «дЖей тІ ІнтернеШнл КомпанІ УКраЇна»
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пУБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«мУКачІвСьКий Завод «точприлад»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Мукачівський завод «Точприлад»

2. Код за ЄДРПОУ: 14307452
3. Місцезнаходження: 89600 м. Мукачеве, Берегівська буд. 110
4. Міжміський код, телефон та факс: 0313131119, 0313131896
5. Електронна поштова адреса: info01@tochprilad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: tochprilad.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст повідомлення
Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту това-

риства згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точп-
рилад» від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На зазначені посаді пере-
бував з 07.12.2015р. по 19.04.2017р. Причина припинення 
повноважень - закінчення строку обрання.

Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту това-
риства згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точп-
рилад» від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На зазначені посаді пере-
бувала з 28.04.2014р. по 19.04.2017р. Причина припинення 
повноважень - закінчення строку обрання.

Припинено повноваження з 19.04.2017р. відповідно до Статуту товари-
ства згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точпри-
лад» від 19.04.2017р., Протокол № 4 від. На зазначені посаді перебував з 
07.12.2015р. по 19.04.2017р. Причина припинення повноважень - закін-
чення строку обрання.

Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рі-
шення Наглядової ради від 19.04.21017р Протокол № 4) строк дії повно-
важень 3 роки. У 2007 році закінчив Київський національний авіаційний 
університет, отримав спеціальність - правознавство, кваліфікацію - 
юрист, освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст. З 06.04.2010 р. по 
04.03.2015 року працював на посаді начальника цеху ПАТ «Мукачів-
ський завод «Точприлад». З 05.03.2015 р. по сьогоднішній час працює 
на посаді - директор з безпеки, по персоналу та загальним питанням в 
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За-
борони обіймати певні посади та /або займатися певною діяльністю - 
відсутні. Частка, якою володіє в статутному капіталі - 0,0001%.

Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рі-
шення засідання Наглядової ради від 19.04.2017р. протокол № 4 стро-
ком на 3 роки. З 02.06.1997 - по 26.01.2005р.р. працювала заст.гол.бух-
галтера на ВАТ «Мукачівському заводі «Точприлад», з 
26.01.2005р. - переведено на посаду головного бухгалтера ПАТ «Мука-
чівський завод «Точприлад», на цій посаді працює і по теперішній час. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рі-
шення Наглядової ради від 19.04.2017р. протокол № 4) строком на  
3 роки. У 2009 році закінчив Київський славістичний університет, отри-
мав спеціальність - бакалавр з обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційний 
рівень - бакалавр. З 22.06.2010 р. по 09.04.2014 року працював на по-
саді керівника проекту ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».  
З 10.04.2014 року по 04.01.2016р. працював на посаді начальника цеху 
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад». З 04.01.2016р. переведений на 
посаду - заступник директора технічного по новій техніці, по сьогодніш-
ній день. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Заборони обіймати певні посади та /або займатися певною діяль-
ністю - відсутні.

Обрано 19.04.2017р. відповідно до Статуту товариства (згідно рішен-
ня Наглядової ради від 19.04.2017р. протокол № 4) строком на 3 роки. У 
2002 році закінчила Президентський університет міжрегіональної акаде-
мії управління персоналом по напрямку економіка і підприємство спеці-
альність - облік і аудит. З 05.05.2015р. прийнято на посаду директора 
виконавчого ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад». З 16.09,2016р. пе-
реведена на посаду - директор фінансовий, по сьогоднішній день. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заборони 
обіймати певні посади та /або займатися певною діяльністю - відсутні.

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 ремінець петро Іванович,  19.04.2017

повІдомлення про виниКнення оСоБливоЇ ІнформацІЇ емІтента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – пУБлІчне аКцІонер-
не товариСтво «альпарІ БанК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО

1.3. Код ЄДРПОУ емітента - 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента – 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента – o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації – http://bankalpari.com/zvitnist/
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного 
капіталу.

2. текст повідомлення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» - надалі То-

вариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. 
Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб.

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-
но, звільне-
но, обрано 

або 
припинено 
повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім’я, по 

батькові або 
повне 

найменуван-
ня юридич-
ної особи

Паспорт-
ні дані 

фізичної 
особи 

або код 
за 

ЄДРПОУ 
юридич-

ної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено 

повнова-
ження

заступник Го-
лови Спосте-

режної ради

Краснощок 
Олег 

Петрович

д/в 0

19.04.2017 обрано член Спосте-
режної ради

Абрамова 
Людмила 

Костянтинів-
на

д/в 0

19.04.2017 обрано заступник 
Голови 

Спостережної 
ради

Громакова 
Лариса 

Костянтинів-
на

д/в 0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень заступника Голови Спостережної 
ради Краснощока О.П. з 21.04.2017 (згоди на розкриття паспортних даних 
не надав) прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 19.04.2017 (рішення єдиного акціонера 
№7/2017), у зв’язку із рішенням акціонера. Акціями банку зазначена особа 
не володіла. Обґрунтування змін у персональному складі рішення акціо-
нера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді з 16.02.2017.
Рішення про обрання члена Спостережної ради Абрамової Л.К. з 
21.04.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято 
позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
від 19.04.2017 (рішення єдиного акціонера №7/2017) у зв’язку із рішен-
ням єдиного акціонера. Акціями банку зазначена особа не володіла. Об-
ґрунтування змін у персональному складі - рішення єдиного акціонера. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціоне-
рів. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: до-
шкільний навчальний заклад №6 «Радість» Ірпінської міської ради Київ-
ської області, вихователь; ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», Голова Ревізійної 
комісії; ТОВ «МАККАЛІСТЕР ГРУП», директор. Представник акціонера.
Рішення про обрання заступника Спостережної ради Громакової Л.К. з 
21.04.2017 (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято 
річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 
19.04.2017 (рішення єдиного акціонера №7/2017) у зв’язку із рішенням 
єдиного акціонера. Акціями банку зазначена особа не володіла. Обґрун-
тування змін у персональному складі - рішення єдиного акціонера. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів акціонерів. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА», начальник 
управління з продажів. Представник акціонера. 

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

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

в.о. Голови правління пелигін є.є.,  20.04.2017 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«БоЖедарІвСьКий елеватор»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Божедарівський елеватор»

2. Код за ЄДРПОУ: 00953869
3. Місцезнаходження: 52323, Дніпропетровська обл., Криничанський 

район, селище міського типу Божедарівка, вул. Виконкомівська, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (5654) 2-31-33 / той самий
5. Електронна поштова адреса: bozhedar@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ii. текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-

вариства «Божедарівський елеватор» (протокол загальних зборів від  
20 квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр Олени 
Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення зборами 
акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі 
ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональ-
ному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на 
посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного то-
вариства «Божедарівський елеватор» (протокол загальних зборів від  
20 квітня 2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилівну. Особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не володіє част-
кою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять 
років: аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами 
рішення про припинення повноважень.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор  яуфман денис Іванович

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «УнІверСал-а»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Універсал-А» (код за 
ЄДРПОУ 21608415). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 484-66-41. Електронна поштова адреса 
– zavod_universal@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://
universal-a.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

2.текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 19.04.17р., відбулися наступні 

зміни в складі посадових осіб:
2.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які 

перебували на посаді 1 рік: ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, роз-
мір пакета акцій – 51,00%; Грищенко Марини Анатоліївни, пакетом акцій 
не володіє; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не воло-
діє.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради представники 
акціонера ДАХК «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, розмір пакета акцій  – 
51,00%), що не володіють пакетами акцій: Карпенко Антон Миколайо-
вич, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ПАТ «Герку-
лес» - головний інженер, ДАХК «Артем» - заступник директора 
департаменту, т.в.о. президента Компанії-голови правління; Смаль Ста-
ніслав Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 ро-
ків – ДАХК «Артем» - президент Компанії-голова правління, почесний 
президент; Грищенко Марина Анатоліївна, інші посади, які обіймала 
протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспорт-
них даних. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб.

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

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

директор Степенко п.о.,  19.04.17р.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«довБиШавтотранС»

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Дов бишавтотранс», код за ЄДРПОУ 13561208, місцезнаходження 12724 
Житомирська область Баранiвський район смт. Довбиш Бикiвське Шосе, 
буд. 3, міжміський код та телефон емітента 04144 51217. 2.Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 20.04.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію www.dovbautotrans.com.ua 4. На-
йменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Наталія» код за ЄДРПОУ 33253896 5.Інформація про загальні збори  
В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори акціонерівне склика-
лись i не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організа-
цію їх скликання. 6.Інформація про дивіденди. За результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ii. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  12.7  10.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)  0.1  0.1
Довгострокові фінансові інвестиції  10.7  10.7
Виробничі запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  --  -- 
Грошові кошти та їх еквіваленти  1.9  -- 
Власний капітал  -37.9  -37.9
Статутний капітал  62.5  62.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -100.4  -100.4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забеспечення  50.6  48.7
Чистий прибуток (збиток)  --  -- 

Голова правління _______________  поліковський в.в.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«КороСтенСьКа БаЗа матерiально-

технiчноГо поСтачання»
річна інформація емітента цінних паперівза 2016 рік

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Коростенська база матерiально-технiчного постачання», код за ЄДРПОУ 
00909466, місцезнаходження 11502, Житомирська обл., м. Коростень 
вул.  Т. Кралi, буд. 132, міжміський код та телефон емітента 04142 6-65-72. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.kormtp.
ho.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фі-
нансової звітності Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», код за 
ЄДРПОУ 31231755. 5.Інформація про загальні збори В звiтному роцi чер-
гові та позачергові загальнi збори акціонерів не скликались i не проводи-
лись в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн.) 

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  471.6  357.1
Основні засоби (за залишковою вартістю)  244.6  254.6
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  8.5  15.5
Сумарна дебіторська заборгованість  217.9  86.7
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.6  -- 
Власний капітал  387.3  262.7
Статутний капітал  191.6  191.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -192.8  -317.4
Довгострокові зобов’язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  84.3  94.4
Чистий прибуток (збиток)  122.6  -31.3

директор _________________ а.в. томах
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська, буд.8є
4. Міжміський код, телефон та факс 04598 55 0 50 04598 55 0 50
5. Електронна поштова адреса office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.sevenergo.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017року (Протокол вiд 19.04.2017р) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, зо-
крема Голови Наглядової ради, члена Наглядової Ради - Лавренка Ми-
коли Миколайовича. 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 данiй посадi - з 31.03.2016р. Частка статутного 
капiталу, якою володiє - 0,000007%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017року (Протокол вiд 19.04.2017р) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, зо-
крема члена Наглядової ради - Колесника Олега Миколайовича. Поса-
дова 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 
данiй посадi - з 31.03.2016р. Частка статутного капiталу, якою володiє - 
0,000007%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017року (Протокол вiд 19.04.2017р) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, зо-
крема члена Наглядової ради - Глазової Ольги Валерiанiвни. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних», посадова особа не надала згоди на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй 
посадi - з 31.03.2016р. Частка статутного капiталу, якою володiє - 
0,000290%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017року (Протокол вiд 19.04.2017р) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, зо-
крема Заступника Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради - 
Зоммера Анатолiя Еммануїловича. 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. Строк перебування на данiй посадi - з 31.03.2016р. 
Частка статутного капiталу, якою володiє - 0,000037%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017року (Протокол вiд 19.04.2017р) припинено 
повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, зо-
крема члена Наглядової ради - Санченко Юрiя Миколайовича. 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 данiй посадi  - 
з 31.03.2016р. Частка статутного капiталу, якою володiє - 0,000007%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017р) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб. Обрано членом Наглядової ради 

ПАТ «ЕК» СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»- Лавренка Миколу Миколайовича. 
Обраний з 19.04.2017 на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, 
згiдно з Статутом. Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (прото-
кол засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2017р.) - Лавренка Миколу Ми-
колайовича обрано Головою Наглядової ради Товариства. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент, 
Президент юридичної особи. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї 
України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», по-
садова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних. Частка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0,000007%.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017р) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб. Обрано членом Наглядової ради 
ПАТ «ЕК» СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» - Колесника Олега Миколайовича.
Обраний з 19.04.2017 на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, 
згiдно з Статутом. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi поса-
ди: заступник генерального директора з фiнансового iнвестування юри-
дичної 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. Част-
ка статутного капiталу емiтента, якою володiє - 0,000007%.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017р) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб. Обрано членом Наглядової ради 
ПАТ «ЕК» СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» - Глазову Ольгу Валерiанiвну. Об-
рана з 19.04.2017 на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, 
згiдно з Статутом. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi по-
сади: директор департаменту корпоративних вiдносин та приватизацiїї 
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. Строк 
перебування на данiй посадi - з 31.03.2016р. Частка статутного капiталу, 
якою володiє - 0,000290%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017р) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб. Обрано членом Наглядової ради 
ПАТ «ЕК» СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» - Зоммера Анатолiя Еммануїлови-
ча. Обраний з 19.04.2017 на строк до наступних рiчних Зборiв Товари-
ства, згiдно з Статутом. Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (прото-
кол засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2017р.) - Зоммера Анатолiя 
Еммануїловича обрано Заступником Голови Наглядової ради Товари-
ства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Вiце-
Президент з розвитку енергетики юридичної особи. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керую-
чись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист пер-
сональних даних», посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Строк перебування на данiй посадi 
- з 31.03.2016р. Частка статутного капуталу, якою володiє - 0,000037%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далi- 
Товариство) вiд 19.04.2017 року (Протокол вiд 19.04.2017р) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб. Обрано членом Наглядової ради 
ПАТ «ЕК» СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» - Санченко Юрiя Миколайовича. 
Обраний з 19.04.2017 на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, 
згiдно з Статутом. 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 данiй посадi - з 31.03.2016р. Частка статутного капiталу, 
якою володiє - 0,000007%

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

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

2. Найменування посади Генеральний директор миргородський в.в.
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«енерГетична Компанiя «СеваСтопольенерГо»
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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: пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво «пирятинСьКий м'яСоКомБiнат»

2. Код за ЄДРПОУ: 05421137 
3. Місцезнаходження: 37000, мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПIОНЕРСЬКА, 

будинок 64
4. Міжміський код, телефон та факс: +380535820796 +380535820697
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://meat-pyriatyn.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової 
ради товариства.Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Про-
коси Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа 
не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про 
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової 
ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Дутки 
Iгора Михайловича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не на-
дала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про 
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) припинено повноваження наглядової 
ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової 
ради товариства.Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Со-
роки (Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних 
даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 07.04.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. 
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» 
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано 
членом Наглядової ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який об-

рано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 
роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ 
«УЛФ», яка володiє 74,8251% Статутного капiталу емiтента. Згоди на опри-
людення паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товари-
ства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем технолоджi компанi iнвестментс».

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товари-
ства (Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Това-
риства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товари-
ства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.
Обрано членом Наглядової ради - Олексюка Андрiана Iвановича. Строк, на 
який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товари-
ства у 2018 роцi. Олексюк А.I. є представником акцiонера - юридичної особи 
ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 74,8251% Статутного капiталу емiтента. Згоди 
на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа 
акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ «Райз-Максимко»  - 
основне мiсце роботи; директор ТОВ «ФIНКОМЛЮКС», директор ТОВ «ТАР 
КОМПАНI ЛТД», директор ПАТ «ПIК» - за сумiсництвом.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №6 вiд 20.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. 
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо 
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом 
Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу - до 
дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. 
є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 
74,8251% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення паспортних да-
них особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади 
фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального дирек-
тора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 20.04.2017 р. (про-
токол №1 вiд 20.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента:ОБРАНО:На посаду Голови наглядової ради - Прокосу Богдана 
Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу 
Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди 
на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа 
акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем 
технолоджi компанi iнвестментс».

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

директор БiлоУС владиСлав БориСович,                20.04.2017 р.

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво
“Завод СКловироБiв”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальнівідомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
СКЛОВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00293290
3. Місцезнаходження 03067, м. Київ, вул. 

Машинобудiвна, буд. 42
4. Міжміський код, телефон та факс 0444580506 0444580506
5. Електронна поштова адреса glass@kzs.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Рiшенням Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ» (надалi - «Збо-
ри») вирiшили попередньо схвалити значнi правочини, якi можут ьвчиняти-
ся Товариством виключно за рiшенням Наглядової ради з 20.04.2017 р. до 
20.04.2018 р., включаючи правочини пов’язанi з порукою/гарантiєю, креди-
том/позикою, заставою/iпотекою, придбанням/вiдчуженням/ продажем/

мiною, у тому числi, але не виключно, корпоративних прав, цiнних паперiв, 
нерухомостi, земельних дiлянок, тощо або орендою матерiальних 
цiнностей, iншi правочини, вартiсть яких бiльш нiж 25 та/або 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за данимио станньої рiчної фiнансової 
звiтностi. Визначили, що гранична сукупна вартiсть цих правочинiв не по-
винна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 
00 копiйок). Встановили, що з 20.04.2017 р. до 20.04.2018 р. визначення 
iстотних умов, укладення та пiдписання значних правочинiв та супроводжу-
ючих документiв, здiйснюється вiд iменi та в iнтересахТовариства виключ-
но за рiшенням Наглядової ради Директором Товариства та/або особою, 
уповноваженою виключно Наглядовою радою. Вартiсть активiв Товариства 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 11536 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi правочинiв до вартостi активiв Това-
риства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1733,7%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй – 2054596. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах - 2 053 397. Голо-
сували: ЗА - (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, та є 
власниками голосуючих акцiй з цього питання та 99,415002 % голосiв 
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

iii. підпис
1. Особа, зазначенанижче, підтверджуєдостовірністьінформації, щоміс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несевідповідальністьзгідноізза-
конодавством. 
2. Найменування посади Луцейко Юрiй Степанович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. I. Повне на-
йменування емітента: пУБлiчне аКцiонерне товари-
Ство «пиво-БеЗалКоГольний КомБiнат «ра-
домиШль», код за ЄДРПОУ: 05418365, місцезнаходження:12201 
Житомирська об-ть, м.Радомишль вул. Микгород, буд.71, міжміський код 
та телефон емітента:(04132) 42260; 2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
20 квітня 2017 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: www.pbkradomyshl.inf.ua 4. Найменування 
аудиторської фірми: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Ека-
унт», код за ЄДРПОУ: 31133478; 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емі-
тента проведені 29.04.2016 р. Перелік питань, що розглядались на загаль-
них зборах:1.Обрання робочих органiв Зборiв: Секретаря Зборiв та 
Лiчильної комiсiї.2.Затвердження Регламенту Зборiв.3.Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2015 р.4.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства за2015р5. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2015 р.6. Прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 р.7. За-
твердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу (звiту про 
фiнансовий стан) Товариства за 2015 р.8.Розподiл прибутку i збиткiв Това-
риства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.9.Припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.10.Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.11.Прийняття рiшення про вчинення значних 
правочинiв Товариством..Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
наданi наглядовою радою, а саме Мацолою А.М., Скріпко О.І., Ніколасом 
Хендерсоном-Стюартом, за погодженням з директором товариства .Пи-
тання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi. Поза-
чергові загальні збори акціонерів емітента протягом звітного року не скли-
кались і не проводились.6.За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.II.Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період звітний попередній
Усього активів  2101178  1848794
Основні засоби (за залишковою 
вартістю) 

 536321  508247

Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  279448  335665
Сумарна дебіторська заборгованість  1236859  947440
Грошові кошти та їх еквіваленти  3516  528
Власний капітал  -281461  -82137
Статутний капітал  301580  301580
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -810649  -610159

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  941941  989208
Поточні зобов’язання і забезпечення  1440698  941723
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.16619970  -0.28468650

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

 -0.16619970  -0.28468650

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

 1206320000  1206320000

Цінні папери 
власних випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номіналь-
на вартість 

- -

у відсотках від 
статутного капіталу 

- -

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

- -

приватне аКцІонерне товариСтво 
«тУльчинСьКе атп 10557»

рІчна ІнформацІя емІтента цІнних паперІв
i.. оСновнІ вІдомоСтІ про емІтента

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Тульчинське АТП 10557», місцезнаходження: 23600, Вінницька об-
ласть, м.Тульчин, вул.Леніна 61, код за ЄДРПОУ емітента: 05460953, 
міжміський код та телефон – 04335)22464. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації: у загальнодоступній інформаційній базі даних 
– 20.04.2017 року. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію – http// www.05460953.pat.ua/ . 4.Ауди-
тор: Аудиторська фірма «Послуги аудиту», ЄДРПОУ 32258060 . 5. ЧЕР-
ГОВІ загальні збори товариства відбулися 12.04.2016 року. Місце 
проведення – Вінницька область, м.Тульчин, вул.Леніна, 61, актова 
зала. Кворум зборів 100%. Порядок денний:1. Обрання членів лічильної 
комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних за-
гальних зборів, обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт директора 
про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради, прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту 
товариства за 2015 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 
2015 рік. 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту при-
йняття цього рішення. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ. Затвердити 
Звіти Директора, Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора та Річний 
звіт товариства за 2016 рік. Прибуток за 2015 р. направити на розвиток 
виробництва. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати. Затвердити рі-
шення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, в період 
з 12.04.2016 року по 12.04.2017 року (включно), вартість яких переви-
щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності. При цьому гранична сукупна вартість правочинів не може пе-
ревищувати 2000000,00 грн. Позачергові збори не скликалися. Змін та 
доповнень до порядку денного не вносилося. 6. Дивіденди не нарахову-
валися та не виплачувалися. Привілейовані акції не випускалися.

ii. оСновнІ поКаЗниКи фІнанСово-ГоСподарСьКоЇ 
дІяльноСтІ емІтента( тиС.Грн)

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД. Усього активів 6605. Основні засоби (за залишко-
вою вартістю) 4758. Довгострокові фінансові інвестиції 0. Запаси 520. 
Сумарна дебіторська заборгованість 1026. Грошові кошти та їх еквіва-
ленти 138. Власний капітал 5640. Статутний капітал 497. Нерозподіле-
ний прибуток (непокритий збиток)3785. Довгострокові зобов'язання 0. 
Поточні зобов'язання 965. Чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію 0,443. Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1988680. Цінні 
папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0. Чистий 
прибуток 881. 

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД. Усього активів 5237. Основні засоби (за за-
лишковою вартістю) 3002. Довгострокові фінансові інвестиції 0. Запаси 
336. Сумарна дебіторська заборгованість 1059. Грошові кошти та їх ек-
віваленти 677. Власний капітал 4759. Статутний капітал 497. Нерозподі-
лений прибуток (непокритий збиток)2904. Довгострокові зобов'язання 0. 
Поточні зобов'язання 478. Чистий прибуток (збиток) на одну просту ак-
цію 1,077. Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1988680. Цінні 
папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 0. Чистий 
прибуток 2142.

директор товариства мельник д.С. пiдтверджує достовiрнiсть 
iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi.

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

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Балтське хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955213
3. Місцезнаходження: 66161, Одеська обл., Балтський район, село Біли-

не, вул. Залізнична, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4866) 2-59-12 / 0 (4866) 2-59-13
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: balta-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-

ства «Балтське хлібоприймальне підприємство» від 18 квітня 2017 року 
прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на 
приватне та про перейменування товариства. Дата державної реєстрації 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 20 квітня 
2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу ак-
ціонерного товариства: Публічне акціонерне товариство «Балтське хлібо-
приймальне підприємство». Повне найменування акціонерного товариства 
після зміни типу акціонерного товариства: Приватне акціонерне товари-
ство «Балтське хлібоприймальне підприємство».

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

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

директор  Самолюк Сергій Іванович

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «БалтСьКе хлІБоприймальне пІдприємСтво»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«вІнницяпоСтач»

рІчна ІнформацІя емІтента цІнних паперІв
i.основні відомості про емітента:

1.Повне найменування емітента: приватне акціонерне товари-
ство «вінницяпостач», місцезнаходження 21000, Вінницька обл., 
вул. Гонти 24, код за ЄДРПОУ - 01880658, міжміський код та телефон 
0432 61-00-78.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних –21.04.2017 року

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

4.Аудитор: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«РЕЙТИНГ-АУДИТ», ЄДРПОУ 30687076.

5.Чергові загальні збори товариства відбулися 22.04.2016 року. 
Кворум зборів 67.24%. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї.2. Затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Звiт директо-
ра про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
звiтний 2015рiк.4. Звiт голови Наглядової Ради про роботу за звiтний 
2015рiк. 5. Звiт ревiзора про роботу за звiтний перiод. Затвердження 
рiчного звiту та балансу за 2015рiк.6. Затвердження збитку за 2015р. 
i порядку розподiлу прибутку на 2016 р.7. Про надання згоди на по-
переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися това-
риством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.8. Про 
надання згоди на попереднє схвалення угод , щодо яких є 
зацiкавленiсть.Рішенням загальних зборів затвердили звiт директора 
за 2015 рiк. Роботу директора визнали задовiльною. Затвердити звiт 
голови Наглядової ради за 2015 рiк. Роботу Наглядової ради визнали 
задовiльною. Затвердили звiт ревiзора за 2015рiк. Роботу ревiзора 
визнали задовiльною. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2015рiк . За-
твердили балансовий збиток за 2015 рiк в сумi 233,6 тис. грн. Надали 
згоду на попереднє схвалення значних правочинiв та на затверджен-
ня угод, щодо яких є зацiкавленiсть. Позачергові загальні збори акці-
онерів у звітному періоді не скликалися.

6.Інформація про дивіденди:Дивіденди не нараховувались.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта малого підприємництва (тис. грн.)
Найменування статті Звітний 

період
Попередній 

період
Усього активів 1310,3 954,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1069,4 849,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 74,4 98,8
Сумарна дебіторська заборгованість 4,0 1,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 51,3 0,1
Власний капітал 85,7 237.8
Статутний капітал 44,7 44,7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1372,6 -976.6

Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1224,6 716.3
Чистий прибуток (збиток) -438,8 -233.6

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 товариСтво З оБмеЖе-
ною вiдповiдальнiСтю 
«iнтернеШинал пей-
мент теКнолодЖiС»

2. Код за ЄДРПОУ 37001701
3. Місцезнаходження 04071, м. Київ, Межигiрська, 22, офiс 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0445001604
5. Електронна поштова адреса iptemitent@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ipt.emitents.net.ua/ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-

ПО ВI ДАЛЬ НIС ТЮ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖIС» (Про-
токолом №31-03/2017 вiд 31.03.2017р.) було прийнято рiшення про змiни 
у складi посадових осiб, а саме:

1. Задовольнити заяву Фомичової Ольги Констянтинiвни та звiльнити її 
з посади Директора ТОВ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖIС» 
31  березня 2017 р. Обґрунтування змiн в персональному складi: прийняття 
рiшення загальними зборами учасникiв ТОВ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ 
ТЕКНОЛОДЖIС». Пiдстава – заява Фомичової О.К. про звiльнення. Згоду, 
щодо розкриття паспортних даних, особою не надано, частка у статутному 
капiталi товариства - 0%. Строк перебування на посадi - 2 роки та 11 мiсяцiв. 
Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

2. Призначити Коломойця Миколу Iвановича Директором 
ТОВ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖIС» з 31 березня 2017 р. 
Пiдстава - заява Коломойця М.I. про призначення на посаду Директора. Згоду, 
щодо розкриття паспортних даних, особою не надано, частка у статутному 
капiталi товариства - 0,009999%. Термiн перебування на посадi – безстроко-
во. Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих 
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Наказом директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД ПО ВI ДАЛЬ НIС ТЮ 
«IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖIС» (наказ №3 вiд 30.03.2017р.) 
було прийнято рiшення про змiни у складi посадових осiб, а саме:

1. Задовольнити заяву Чернишук-Беризанскої О.I. та звiльнити її з по-
сади Головного бухгалтера ТОВ «IНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ 
ТЕКНОЛОДЖIС» з 31 березня 2017 р. Пiдстава – заява Чернишук-
Беризанскої О.I. про звiльнення. Згоду, щодо розкриття паспортних даних, 
особою не надано, частка у статутному капiталi товариства - 0%. Строк 
перебування на посадi – 2 роки та 5мiсяцiв. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi 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 Коломоєць микола iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.03.2017
(дата)

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «Житомир-
СьКий КомБІнат СилІКатних вироБІв»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Жи-
томирський комбінат силікатних виробів»

2. Код за ЄДРПОУ 00290676
3. Місцезнаходження 10019, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 519230 519384
5. Електронна поштова адреса zhksv@emzvіt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.zhksv.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради (Протокол №32 від 19 квітня 2017 року) 
19 квітня 2017 року зупинені повноваження голови Правління Онопрієнка 
Валерія Васильовича ( паспорт ВМ № 188100 виданий Богунським РВ 

УМВС України в Житомирській обл. 06 липня 1996 року) в зв’язку з призо-
вом 04.04.2017 року на військову службу за контрактом в зону проведення 
АТО. На посаді голови Правління Товариства перебував з 22.04.2016 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 2.07376 %.

На час перебування голови правління Товариства Онопрієнка Валерія 
Васильовича на військовій службі за контрактом виконання обов’язків голо-
ви правління Товариства тимчасово покладено першого заступника голови 
правління Товариства Каребу Сергія Анатолійовича (паспорт ВМ № 376180 
виданий 14 червня 1997 року Корольовським РВ УМВС України в Житомир-
ській обл.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00011%. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала дана особа протягом останніх 5 років, - головний інженер.

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

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

2. тимчасово виконуючий обов’язки голови правління Кареба Сер-
гій анатолійович 20 квітня 2017 року 
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

пУБлiчне аКцiонерне 
товариСтво 
«Комерцiйний БанК 
«ГефеСт», 
код за ЄДРПОУ 38770082, 
04208, м.Київ, вул. Порика Василя, 
б 13 (044)5020698.

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

20.04.2017 р.

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

www.bankgefest.com.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РЕСПЕКТ» 
У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, код за 
ЄДРПОУ 20971605

5. Інформація про загальні збори. 
Чергові загальні збори проведені 06.04.2017 року. Рiшення Акціонера:
1.Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 рік. 2.Затвердити Звіт Наглядової ради про 
результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 рік. 
3. Затвердити результати діяльності ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕ-
ФЕСТ», річну фінансову звітність за 2016 рік. 4. За результатами 2016 
фінансового року визначити діяльність ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕ-
ФЕСТ» збитковою, а саме — від'ємний фінансовий результат (збиток) 
звітного року складає 56 423 тис. грн. Не здійснювати покриття отримано-
го збитку за рахунок сформованого резервного фонду та включити ре-
зультат звітного року до непокритого збитку минулих років. 5.Затвердити 
Висновок (Звіт) незалежного аудитора Аудиторської фірми «РЕСПЕКТ» 
щодо фінансової річної звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2016 р. 
6. Інформація про дивіденди. Згiдно Рiшення Акціонера Банку вiд 
06.04.2017р., дивіденди за результатами діяльності за 2016 рік не 
нараховувати та не виплачувати.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 64999 121359
Грошові кошти та їх еквіваленти 29 1085
Кредити та заборгованість клієнтів 56037 116705
Усього зобов’язань 191 128
Кошти клієнтів 2 2
Усього власного капіталу та частка меншості 64808 121231
Статутний капітал 121000 121000
Чистий прибуток/(збиток) (56423) 204
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

(466,31) 1,69

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

(466,31) 1,69

повідомлення  
про виникнення  

особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Універсал-А» (код за 
ЄДРПОУ 21608415). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) — (044) 484-66-41. Електронна поштова 
адреса — zavod_universal@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет 
— http://universal-a.kiev.ua. Вид особливої інформації — відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

2. текст повідомлення
Загальними зборами 19.04.17р. прийнято рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності — 1921 
тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій — 813538 шт., кількість 

голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 
700258 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість 
послуг — 356,8 тис. грн. Співвідношення* — 18,57 %; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 660238 шт., 
«проти» — 0 шт.; 2) Ринкова вартість майна — 211,1 тис. грн. Співвід-
ношення* — 10,99%; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення — 211438 шт., «проти» — 0 шт.

* — Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартос-
ті активів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

директор  Степенко п.о., 19.04.17р.

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

товариСтво З оБмеЖе-
ною вiдповiдальнiСтю 
«Компанiя З Управлiння 
аКтивами «еСКо-Капiтал», 
35677371м. Київ , Шевченкiвський, 01032, 
м.Київ, вул. Жилянська,буд.114, оф.6 
(044)332-02-87,

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

21.04.2017

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

http://www.esco-capital.uafin.net

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Кволiтi Аудит», 33304128

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 16460 15601
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1 1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 160 71
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 0
Власний капітал 7396 6872
Статутний капітал 30250 20000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -22854 -13128
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 8539
Поточні зобов’язання і забезпечення 9064 190
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

приватне аКцІонерне товариСтво «Завод «УнІверСал-а»
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приватне  
аКцiонерне товариСтво 

«йоСипiвСьКе»
річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. 

i. основні відомості про емітента:
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Йосипiвське», код за ЄДРПОУ: 13546717, місцезнаходження:13642 
Житомирська обл-ть, Ружинський р-н, с.Йосипiвка, вул.Грушевського, 
б.1, міжміський код та телефон емітента: (04138)962352; Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 20 квітня 2017р. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.
uosipivka.ho.ua; 4 Найменування аудиторської фірми: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за 
ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звітності. 
5. Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 25.04.2016 
року. Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання секретаря загальних зборiв. 
Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 
звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвер-
дження висновкiв ревiзiйної комiсiї з. 4. Затвердження рiчного звiту 
та балансу Товариства за 2015 рiк. 5. Розподiл прибутку (покриття) 
збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015р. 
6. Прий няття рiшення про припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради товариства. 7. Обрання членiв наглядової ради то-
вариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, вста-
новлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з головою та членами наглядової ради. 
9. Прий няття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 
такого рiшення. Надання повноважень Наглядовiй радi Товариства на 
прийняття рiшень про вчинення вищевказаних правочинiв вiд iменi 
ПрАТ «Йосипiвське.Пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
були наданi та затвердженi наглядовою радою товариства. Всi питан-
ня порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi одно-
голосно. 

6..За результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось. 
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

малого підприємництва (тис. грн.) 

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  880.9  880.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)  597.9  597.9
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  31.6  31.6
Сумарна дебіторська заборгованість  202.7  202.7
Грошові кошти та їх еквіваленти  0.1  0.1
Власний капітал  -767.5  -736.6
Статутний капітал  289.7  289.7
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -1891.2  -1860.3

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

 51.9  51.9

Поточні зобов’язання і забезпечення  1596.5  1565.6
Чистий прибуток (збиток)  -30.9  -222.0

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво 
«попiльнянСьКий СпецКар’єр»

річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р: 
i. основні відомості про емітента: 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство» 
Попiльнянський спецкар'єр», код за ЄДРПОУ: 03443732, 
місцезнаходження:13524 Житомирська обл-ть, Попiльнянський р-н, с.
Миролюбiвка вул.Червоноармiйська буд.66, міжміський код та телефон 
емітента: (04137)2-54-62;2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20 квітня 2017 р.; 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.popilnykarer.ho.ua ; 4.Найменування аудиторської фірми: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Наталія», 
код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звітності.. 
5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 27.04.2016 р. Пере-
лік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної 
комiсiї Зборiв.2.Затвердження порядку проведення Зборiв.3.Звiт Правлiння 
за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 
2015 рiк.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.5.Звiт Наглядової ради за 2015 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 
2015 рiк.6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.7. Визначен-
ня та затвердження порядку розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 
2015 рiк.8.Прийняття рiшень про вчинення Товариством значних та iнших 
правочинiв, схвалення значних та iнших правочинiв та рiшень про попере-
днє схвалення значних та iнших правочинiв. Пропозицiї до перелiку питань 
порядку денного наданi наглядовою радою товариства. По всім питанням 
порядку денного були прийняті рішення. 6. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  15918  14407
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3516  3762
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  300  336
Сумарна дебіторська заборгованість  5043  4442
Грошові кошти та їх еквіваленти  963  31
Власний капітал  -15214  -14243
Статутний капітал  862  862
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -18166  -17229

Довгострокові зобов’язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов’язання і забезпечення  31132  28650
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -0.28160990  -0.3805069

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

 -0.28160990  -0.3805069

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  3448032  3448032
Цінні папери власних 
випусків,

загальна номіналь-
на вартість 

- -

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

- -

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

- -

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

i.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — приватне аКцІонерне 

товариСтво «оБлаСне БУдiвельно-ремонтне 
Управлiння «полтаваоБлБУдремСервiС»; 2. Код 
за ЄДРПОУ — 03059138; 3.Місцезнаходження- 36008, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.Гаражна, 7; 4. Міжміський код, телефон та факс — (0532) 
59-28-97/59-28-55; 5.Електронна поштова адреса- 03059138@atrep.com.
ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації — http://03059138.smida.gov.ua; 7. Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення — Відомості про прий-
няття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересова-
ністю

ii.текст повідомлення
ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс» повідомляє, що рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів від 18.04.2017р., протокол № 1, прийнято рішен-
ня про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: 
надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прове-
дення цих Загальних зборів акціонерів правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є 
предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних 
заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 
1 січня 2017 року.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті — 4357,1 тис. грн. 

Загальна кількість голосуючих акцій- 2097958 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 2097958 шт.; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» — 2097958 шт.; кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «проти» — 0 (нуль) шт.

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

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

2. Генеральний директор (підпис) С.П.Савченко ____18.04.2017 року
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне товариство «Куль-
чинський силiкатний завод», 05466878 Волинська , Кiверцiвський, 45241, 
с.Кульчин, Заводська,1 0336598985,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — 
фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ», 25089923

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) 25.04.2016 Порядок денний Зборiв:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
2. Обрання Голови i членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки виробничо-господарської 

дiяльностi Товариства за 2015рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства за результатами 2015 фiнансового року та її ви-
сновки.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 
2015рiк.

6. Затвердження фiнансової звiтностi i балансу Товариства за 2015рiк 
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, 

звiту Директора та звiту Ревiзiйної комiсiї.

8. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв), отриманого (по-
несених) Товариством за 2015рiк.

9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення договорiв на суму, що 
перевищує 4847,8 тис.грн. укладених Товариством на 2016рiк.

По всiх питаннях рiшення прийнятi одноголосно.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не прий-

малось
основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 19826 19391
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4279 3351
Довгострокові фінансові інвестиції 19 19
Запаси 1926 1830
Сумарна дебіторська заборгованість 137 499
Грошові кошти та їх еквіваленти 44 135
Власний капітал -13159 -10096
Статутний капітал 1317 1317
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14476 -11413
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 16565 8360
Поточні зобов’язання і забезпечення 16420 21127
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.58151 -0.85451
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.58151 -0.85451

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5267320 5267320

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Об-

лпродконтракт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553801. Місцезнахо-
дження: 47724, Тернопільська область,Тернопільський р-н, с. Острів, вул. 
Промислова,7. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 29-14-97, 29-14-99. 
Електронна поштова адреса: oblprodkontrakt@ukr.net. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації –www.oblkontrakt.ter.net.ua. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
21.04.2017р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством, в особі голови правління, а саме: передати в іпотеку та 
заставу банківській установі нерухоме майно. Гранична сукупна вартість 
вказаних значних правочинів не може перевищувати 30000,0 тис. грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ста-
новить 2829,8 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності становить 1060,14 відсотків. Загальна кількість голосуючих акцій 
становить 3008026шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах 2372477 шт., кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» прийняття рішення 2372477 шт., «проти» прийняття рішен-
ня 0 шт.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Стець володимир володимирович М.П. 21.04.2017

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Об-

лпродконтракт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553801. Місцезнахо-
дження: 47724, Тернопільська область, Тернопільський р-н, с. Острів, вул. 
Промислова,7. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 29-14-97, 29-14-99. 
Електронна поштова адреса: oblprodkontrakt@ukr.net. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації –www.oblkontrakt.ter.net.ua. Вид особливої інформації — Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів 21.04.2017 (протокол №1 від 21.04.2017) 

прийнято рішення:
- достроково припинити повноваження члена правління Форисюк Наталії 

Михайлівни (паспорт НЮ 160778, виданий Тернопільським МВ УМВС Укра-
їни в Тернопільській обл. 15.05.2008), в зв’язку з втратою трудових відносин. 
Акціями товариства не володіє. На даній посаді перебувала 8 місяців. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- обрати на посаду члена правління Станчак Галину Іавнівну( паспорт 
МС 638282 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській обл. 
26.02.2000р.) Акцiями Товариства не володiє. Протягом останніх п’яти рокiв 
займала посаду інженера ПрАТ «Облпродконтракт». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано терміном на 5 років.

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

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

Голова правління  Симко дмитро ярославович 21.04.2017
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Обл-
продконтракт». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01553801. Місцезнахо-
дження: 47724, Тернопільська область,Тернопільський р-н, с. Острів, вул. 
Промислова,7. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 29-14-97, 29-14-99. 
Електронна поштова адреса: oblprodkontrakt@ukr.net. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації –www.oblkontrakt.ter.net.ua. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право-
чинів

II. Текст повідомлення
21.04.2017р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину Товариства та додаткових 
угод до нього, які будуть укладені Товариством протягом 2017р. з ПАТ 
«ПУМБ», стосовно наступних договорів: Іпотечний договір №1.12-46/47/І-2 
від 31.05.2012р. Договір поруки №1.12-46/47/П-2 від 30.05.2012р. Ринко-
ва вартість майна, що є предметом правочину становить 750 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті становить 2829,8 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартос-
ті правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності 26,5 відсотків. Загальна кількість голосуючих акцій 
становить 3008026 шт.,кількість голосуючих акцій,що зареєстровані для 
участі у загальних зборах2372477 шт., кількість голосуючих акцій,що про-
голосували «за» прийняття рішення 2372477шт., «проти» прийняття рі-
шення 0 шт.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова правління Стець володимир володимирович м.п. 21.04.2017

приватне аКцІонерне товариСтво «оБлпродКонтраКт»

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «КУльчинСьКий СилiКатний Завод»
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРЕСТ КИЇВМIСЬКБУД-6», 04012885, 
вул. Леоніда Первомайського, будинок 9, 
м. Київ, Печерський, 01133
(044) 235 73 85, 246-79-27, 226-22-78

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

20.04.2017р.

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

http://www.kgs6.com.ua/corporate.html 
http://stockmarket.gov.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 
23500277

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 19.04.2016 року. 
Кворум зборів: 99,83% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду. 
3) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
4) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що 
перевищує 50 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше як одного року.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до питань денного не подавали.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З питання № 1 порядку денного 
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік.
З питання № 2 порядку денного 
ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
З питання № 3 порядку денного 
ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (у формі річної фінансової 
звітності) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 137 684 тис. грн;
• чистий збиток Товариства за 2015 рік: 65 450 тис. грн
З питання № 4 порядку денного 
ВИРІШИЛИ:
Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 
2015 році, в розмірі 65 450 тис. грн покрити за рахунок прибутків 
майбутніх періодів.
З питання № 5 порядку денного 
ВИРІШИЛИ:
Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів 
Наглядової ради Товариства:
• Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» — голови Наглядової ради 
Товариства; 
• Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськ-
буд» — члена Наглядової ради Товариства; 
• Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління акти-
вами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового 
венчурного інвестиційного фонду «Восход» недиверсифікованого виду 
закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Стандарт-Капітал» — секретаря Наглядової ради 
Товариства.

З питання № 6 порядку денного
ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього 
рішення наступних осіб:
• Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»;
• Семчишин Уляна Володимирівна;
• Шкарупа Ростислав Геннадійович.
З питання № 7 порядку денного
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які 
суттєво викладені у додатку до протоколу загальних зборів акціонерів.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважу-
ється на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової 
ради Товариства у редакції, що затверджена загальними зборами 
акціонерів.
З питання № 8 порядку денного
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що 
перевищує 50 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: попередньо 
схвалити укладання Товариством будь-яких договорів (договорів іпотеки, 
генеральних договорів, договорів підряду, інвестиційних договорів та 
інших договорів) та/або додаткових угод (договорів), пов’язаних зі 
спорудженням об’єкта будівництва — Житлової забудови земельної 
ділянки в межах вулиці Деміївської, проспекту 40-річчя Жовтня та 
провулку Деміївського в Голосіївському районі міста Києва, при цьому 
загальна сукупна сума (вартість) кожного із договорів та/або додаткових 
угод (договорів) не повинна перевищувати 250 000 000,00 грн (двісті 
п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.
Дозволити Генеральному директору Товариства визначати та затверджу-
вати ринкову вартість майна, створеного внаслідок спорудження об’єкта 
будівництва — Житлової забудови земельної ділянки в межах вулиці 
Деміївської, проспекту 40-річчя Жовтня та провулку Деміївського в 
Голосіївському районі міста Києва.
Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, предме-
том яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 
50 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом 
не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства, а саме: попередньо схвалити укладання 
Товариством будь-яких договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів 
та/або додаткових угод (договорів) до них, пов’язаних з розпорядженням 
майном, створеним внаслідок спорудження об’єкта будівництва — Житло-
вої забудови земельної ділянки в межах вулиці Деміївської, проспекту 
40-річчя Жовтня та провулку Деміївського в Голосіївському районі міста 
Києва, при цьому загальна сукупна сума (вартість) договорів та/або 
додаткових угод (договорів) не повинна перевищувати 250 000 000,00 грн 
(двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), включаючи ПДВ.

6. Дивіденди за звітний період та період який передував звітному не 
нараховувались та не виплачувались.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 231978 137684
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4340 4146
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 164117 110078
Сумарна дебіторська заборгованість 23224 9971
Грошові кошти та їх еквіваленти 9495 3082
Власний капітал -329030 -280444
Статутний капітал 1940 1940
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -331624 -283042
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 435130 282935
Поточні зобов’язання і забезпечення 125878 135193
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-6,21 -8,44

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

-6,21 -8,44

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 7758800 7758800
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

пУБлІчне аКцiонерне товариСтво «треСт КиЇвмiСьКБУд-6»
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повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АТП»АТЛАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 01004557
3. Місцезнаходження 03026 м. Київ Пирогівський шлях, 167-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 503-69-00 044 503-69-01
5. Електронна поштова адреса v.rozovenko@gm-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. текст повідомлення 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів
N  
з/п 

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів 

емітента за даними 
останньої річної 

фінансової звітності 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 
1 20.04.2017 358000 87116 410,94632
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 20.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв;
Предмет правочину:дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«MERCEDES-BENZ LKW» та/або додаткових угод до раніше укладених 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ 
LKW» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну 
суму, що не перевищує 358 000 000,00 грн. (триста п’ятдесят вісім мільйо-
нів гривень 00 копійок) ;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 358000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
87116 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках): 410,94632%;
Загальна кількість голосуючих акцій:282 543 240 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 264 680 920  ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
264 680 920 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0;
2 20.04.2017 199000 87116 228,43106
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину: 20.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори 
акцiонерiв;
Предмет правочину: дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«MERCEDES-BENZ VANS» та/або додаткових угод до раніше укладених 
дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ 
VANS» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загаль-
ну суму, що не перевищує 199 000 000,00 грн. (cто дев’яносто дев’ять 
мільйонів гривень 00 копійок) ;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 199000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
87116 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках): 228,43106%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:264 680 920 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
264 680 920;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0;
3 20.04.2017 40000 87116 45,91579
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 20.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;
Предмет правочину: кредитні договори з фінансовими установами, за-
гальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйо-
нів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 40000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
87116 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках): 45,91579%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:264 680 920 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
264 680 920;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0;
4 20.04.2017 200000 87116 229,57895
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 20.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв;
Предмет правочину: договори застави (іпотеки) з фінансовими установа-
ми, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх 
осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на 
суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умо-
вах, визначених Наглядовою Радою Товариства  ;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 200000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
87116 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках): 229,57895%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 282 543 240 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:264 680 920 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
264 680 920;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:0;
5 20.04.2017 100000 87116 114,78948
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 20.04.2017;
Назва уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв;
Предмет правочину: договорів надання/отримання фінансової допомоги, 
загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйо-
нів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
відповідно до законодавства: 100000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
87116 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності (у відсотках): 114,78948%;
Загальна кількість голосуючих акцій:282 543 240 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:264 680 920 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
264 680 920;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0;

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

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

2.
Генеральний директор тітяноха Сергій васильович

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

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво «атп «атлант»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, Київ, вул. Предславинська, 

34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 2909710

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

http://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

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

ii. текст повідомлення
1. Рiчними Загальними зборами ПАТ «Донбасенерго» 20 квiтня 2017 р. 
(протокол №28) прийняте рiшення: «Припинити повноваження Голови 
та членiв Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» у повному складi», а 
саме: 

- Хейло Олександр Валерiйович (Голова Наглядової ради — акціонер 
товариства) не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що 
становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Одночасно з припиненням у Хейло Олександра 
Валерiйовича повноважень Голови Наглядової ради припинилися його 
повноваження як члена комiтету Наглядової ради з питань аудиту. Хей-
ло О.В. перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Донбасенер-
го» з 01.05.2016р. до 20.04.2017р.(12 мiсяцiв), в т.ч. на посадi Голови 
Наглядової ради з 27.05.2016р. до 20.04.2017р. (11 мiсяцiв) та перебував 
членом комiтету Наглядової ради з питань аудиту з 10.08.2016 до 
20.04.2017р. (9 мiсяцiв); 

- Опихайленко Євген Анатолiйович (член Наглядової ради — акціонр 
товариства) не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, володiє 30 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що 
становить 0,000126% статутного капiталу, не надавав згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Одночасно з припиненням у Опихайленка Євгена 
Анатолiйовича повноважень члена Наглядової ради припинилися його 
повноваження як члена комiтету Наглядової ради з питань визначення 
винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень. 
Опихайленко Є.А. перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Дон-
басенерго» з 01.05.2016р. до 20.04.2017р.(12 мiсяцiв), перебував членом 
комiтету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим 
особам Товариства та з питань призначень з 15.11.2016 р. до 20.04.2017р. 
(5 мiсяцiв); 

- Саква Юрiй Вiкторович (член Наглядової ради — незалежний ди-
ректор) не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, 
не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на розкриття 
паспортних даних. Одночасно з припиненням у Сакви Юрiя Вiкторовича 
повноважень члена Наглядової ради (незалежного директора) припини-
лися його повноваження як Голови комiтету Наглядової ради з питань 
аудиту та повноваження члена комiтету Наглядової ради з питань ви-
значення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призна-
чень. Саква Ю.В. перебував на посадi члена Наглядової ради (неза-
лежного директора) ПАТ «Донбасенерго» з 01.05.2016р. до 20.04.2017р.
(12 мiсяцiв), перебував членом комiтету Наглядової ради з питань ви-
значення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призна-
чень з 15.11.2016 р. до 20.04.2017р. (5 мiсяцiв) та Головою комiтету 
Наглядової ради з питань аудиту з 10.08.2016 до 20.04.2017р. 
(9 мiсяцiв); 

- Власенко Юрiй Петрович (член Наглядової ради — незалежний 
директор) не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не надавав згоду на 
розкриття паспортних даних. Одночасно з припиненням у Власенка Юрiя 
Петровича повноважень члена Наглядової ради (незалежного директо-
ра) припинилися його повноваження як члена комiтету Наглядової ради 
з питань аудиту та повноваження Голови комiтету Наглядової ради з 
питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань 
призначень.

Власенко Ю.П. перебував на посадi члена Наглядової ради (неза-
лежного директора) ПАТ «Донбасенерго» з 01.05.2016р. до 20.04.2017р.
(12 мiсяцiв), перебував Головою комiтету Наглядової ради з питань ви-
значення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призна-
чень з 15.11.2016 р. до 20.04.2017р. (5 мiсяцiв) та членом комiтету На-

глядової ради з питань аудиту з 10.08.2016 до 20.04.2017р. (9 мiсяцiв); 
- Єсипенко Людмила Миколаївна (член Наглядової ради — представ-

ник акціонера Товариства) не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», не нада-
вала згоду на розкриття паспортних даних. Єсипенко Л. М. перебувала 
на посадi члена Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» з 01.05.2016р. до 
20.04.2017р.(12 мiсяцiв), в т.ч. на посадi Заступника Голови Наглядової 
ради з 27.05.2016р. до 20.04.2017р. (11 мiсяцiв).

2. Рiчними Загальними зборами 20.04.2017р. (протокол №28) обрані 
члени Наглядової Ради ПАТ «Донбасенерго»: 

- Хейло Олександр Валерiйович як представник акцiонера — При-
ватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг», який володiє 
14389687 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 
60,859007% статутного капiталу. Хейло О. В.не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 30 шт. простих 
iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 0,000126% статут-
ного капiталу, обраний до наступних рiчних загальних зборiв, не нада-
вав згоду на розкриття паспортних даних. Посади якi обiймав протягом 
останiх 5 рокiв: заступник директора з економiки, заступник генераль-
ного директора зi збуту, заступник генерального директора з маркетин-
гу, генеральний директор, виконавчий директор, член Наглядової ради, 
голова Наглядової ради та член комiтету Наглядової ради з питань 
аудиту; 

- Опихайленко Євген Анатолiйович як представник акцiонера — При-
ватного акцiонерного товариства «Енергоiнвест Холдинг», який володiє 
14389687 шт. простих iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 
60,859007% статутного капiталу. Опихайленко Є.А. не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 30 шт. простих 
iменних акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 0,000126% статутного 
капiталу, обраний до наступних рiчних загальних зборiв, не надавав 
згоду на розкриття паспортних даних. Посади якi обiймав протягом останiх 
5 рокiв: директор юридичної фiрми, виконавчий директор Б, голова На-
глядової ради, директор з правових питань (за сумiсництвом), член 
(секретар) Наглядової ради, член Наглядової ради та член комiтету На-
глядової радиз питань визначення винагороди посадовiм особам Това-
риства та з питань призначень; 

- Єсипенко Людмила Миколаївна як представник акцiонера — Фонду 
державного майна України, який є власником 5911076 шт. простих iменних 
акцiй ПАТ «Донбасенерго», що становить 25%+1 акцiя вiд статутного 
капiталу. Єсипенко Л.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обрана до 
наступних рiчних загальних зборiв, не надала згоду на розкриття пас-
портних даних. Посади якi обiймала протягом останiх 5 рокiв: головний 
спецiалiст Фонду державного майна України, заступник начальника 
вiддiлу Фонду державного майна України, заступник Голови Наглядової 
ради ПАТ «Донбасенерго»; 

- Саква Юрiй Вiкторович членом Наглядової Ради (незалежним ди-
ректором). Саква Ю.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний до 
наступних рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття пас-
портних даних. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Перший 
заступник Голови Ради Громадської спiлки «Всеукраїнська Енергетична 
Асамблея», член Наглядової ради (незалежний директор), Голова комiтету 
Наглядової ради з питань аудиту та член комiтету Наглядової ради з 
питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань 
призначень.

- Власенко Юрiй Петрович членом Наглядової Ради (незалежним 
директором). Власенко Ю.П. не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини, не володiє акцiями ПАТ «Донбасенерго», обраний 
до наступних рiчних загальних зборiв, не надавав згоду на розкриття 
паспортних даних. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 
Голова Правлiння, Член НКРЕ, кандидат у Народнi депутати України на 
позачергових виборах Народних депутатiв 26.10.2014 р. в одномандат-
ному виборчому окрузi, помiчник-консультант народного депутата Укра-
їни на громадських засадах, Депутат Черкаської обласної Ради, член 
Наглядової ради (незалежний директор) , Голова комiтету Наглядової 
ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та 
з питань призначень, член комiтету Наглядової ради з питань аудиту, 
член Наглядової ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.

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

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

2. Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
21.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «донБаСенерГо»
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 річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА 
ФІРМА «КРАЗ», 05593453, 39631, 
Полтавська обл., м. Кременчук, 
проїзд Ярославський, 2,  
тел.: 0536-76-62-10, 

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

21.04.2017

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

http://www.autokraz.com.ua/іndex.
php/uk/іnformatsіya-emіtenta-vtf-
kraz-2

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Полтавське 
бюро судово-економічної 
експертизи та аудиту», 23561178

5. Інформація про загальні збори 
Чергові (річні) загальні збори в звітному періоді відбулись 30.03.2016 
року з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 
2. Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні 
напрями діяльності на 2016 рік. 

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства у 2015 році. 

4. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» за 2015 рік. 
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 
6. Про прибуток (збиток) Товариства у 2015 році, виплату дивіден-

дів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ «ЗТФ 
«КрАЗ» у 2016 році. 

7. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 
8. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». 
9. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ 

«КрАЗ». 
Прийняли участь у зборах 1 365 548 голосів. В результаті розгляду 

питань постановили: 
Питання 1: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Бєлов Во-
лодимир Володимирович, Покідченко Олена Борисівна. 2. Визначити 
наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обран-
ня лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Результати голосування. «ЗА» —  
1 365 548,000, — 100 %, «ПРОТИ» — 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» 
— 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ 
БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голо-
сів, що прийняли участь у зборах. 

Питання 2: Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ 
«КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік. Результати голо-
сування: «ЗА» — 1 365 548 — 100, 0000 %, «ПРОТИ» — 0 — 0, 0000 %, 
«УТРИМАВСЯ» — 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» — 0, 
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості 
голосів, що прийняли участь у зборах.

Питання 3: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2015 році. 
Результати голосування: «ЗА» — 1 365 548 — 100, 0000%, «ПРОТИ» 
— 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» — 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАН-
НІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у 
зборах. 

Питання 4: Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2015 рік. 
Результати голосування: «ЗА» — 1 365 548 — 100, 0000 %, «ПРОТИ» 
— 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» — 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 
— 0 — 0, 0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах. 

Питання 5: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» 
Результати голосування: «ЗА» — 1 365 548 — 100, 0000 %, «ПРОТИ» 
— 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» — 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО

НЕДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУ-
ВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у 
зборах. 

Питання 6: 1. Відмітити, що в 2015 році Товариством отриманий 
збиток від фінансово-господарської діяльності в розмірі 13 млн. 237 тис. 
грн. 2. В зв’язку з відсутністю в звітному періоді Товариства прибутку 
дивіденди за 2015 рік не нараховувати, відрахування на формування 
фондів не здійснювати. 3. Затвердити на 2016 рік наступні нормативи 
розподілу прибутку ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»: Резервний фонд — 5% Фонд 
розвитку виробництва — 95% Результати голосування: «ЗА» — 1 365 
548 — 100, 0000 %, «ПРОТИ» — 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» — 0 
— 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ БРАЛИ 
УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голосів, що 
прийняли участь у зборах. 

Питання 7: Відкликати всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ 
«КрАЗ» в зв’язку з закінченням терміну їх повноважень, а саме: Біляв-
ського Віталія Віталійовича; Букач Юрія Володимировича; Лактіонову 
Олену Геннадіївну. Результати голосування: «ЗА» — 1 365 548 — 
100,0000 %, «ПРОТИ» — 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» — 0 — 0, 
0000 %, «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ БРАЛИ 
УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голосів, що 
прийняли участь у зборах. 

Питання 8 (кумулятивне голосування).: Обрати членами Ревізійної 
комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»: Білявський Віталій Віталійович — 1 365 548 
голосів, Букач Юрій Володимирович — 1 365 548 голосів, Лактіонова 
Олена Геннадіївна — 1 365 548 голосів 

Питання 9: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з 
членами Ревізійної комісії ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», згідно додатку, та упо-
вноважити Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» Облога Юрія 
Костянтиновича на їх підписання. Результати голосування: «ЗА» — 
1 365 548 — 100, 0000, «ПРОТИ» — 0 — 0, 0000 %, «УТРИМАВСЯ» 
— 0 — 0, 0000 %, «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» — 0 — 0, 0000 %, «НЕ 
БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» — 0 — 0, 0000 % від кількості голо-
сів, що прийняли участь у зборах.
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів в звітному періоді не приймалось

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1943182 1843351
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 298
Довгострокові фінансові інвестиції 23618 23618
Запаси 147944 27693
Сумарна дебіторська заборгованість 365517 722327
Грошові кошти та їх еквіваленти 47722 39567
Власний капітал -2260 3202
Статутний капітал 15406 15406
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-19967 -14505

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 154526 154626
Поточні зобов'язання і забезпечення 1790916 1685523
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

0 0

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Генеральний директор  о.а. Шмигаль

пУБлІчне аКцІонерне товариСтво «ЗовнІШньоторГовельна фІрма «КраЗ»
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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 «Концерн 
Галнафтогаз»

2. Код за ЄДРПОУ 31729918
3. Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, вул. 

Набережно-Хрещатицька, 
будинок 15-17/18

4. Міжміський код, телефон та факс +380443905770 
+380443905770

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

http://www.okko.ua/

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

ii. текст повідомлення
20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафто-

газ» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення, у зв'язку 
iз вимогами чинного законодавства, з 20.04.2017р. припинити повно-
важення Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Антоно-
ва Вiталiя Борисовича (паспорт серiї КА №125794, виданий Стрийським 
МВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.03.1996р.), частка у статутно-
му капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,00000001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 
Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 19.04.2012 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення, у зв'язку 
iз вимогами чинного законодавства, з 20.04.2017р. припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Даниля-
ка Василя Валерiйовича (паспорт серiї КВ №386991, виданий Стрийським 
МВ УМВС України у Львiвськiй областi 24.03.2000р.), частка в статутно-
му капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0.00000001%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi 
Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 19.04.2012 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення, у зв'язку 
iз вимогами чинного законодавства, з 20.04.2017р. припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Гегедиша 
Олександра Мигальовича (паспорт серiї ВР, №290954, виданий 
Мукачiвським МВ УМВС України у Закарпатськiй областi 16.08.2007 року), 
частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0.00000001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 
19.04.2012 року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення, у зв'язку 
iз вимогами чинного законодавства, з 20.04.2017р. припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Кучаб-
ського Юрiя Любомировича (паспорт серiї КВ, №176709, виданий Га-
лицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 25.07.1999 року), 
частка у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,1021%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пере-
бував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 
19.04.2012 року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафто-
газ» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення, у зв'язку 
iз вимогами чинного законодавства, з 20.04.2017р. припинити повно-
важення Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Паська 
Олега Васильовича (паспорт серiї КС, №063798, виданий Залiзничним 
РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.11.2002 року), частка у 
статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,0063%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi Члена Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 19.04.2012 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», а Нагля-
довою радою ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ПРОТОКОЛ №07/17 вiд 
20.04.2017р.) — Головою Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», 
Антонова Вiталiя Борисовича (паспорт серiї КА №125794, виданий Стрий-

ським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 07.03.1996р.), частка у 
статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,00000001%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу об-
рано на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До 
призначення особа обiймала наступнi посади: Голова Наглядової ради 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ПАТ «Концерн 
Хлiбпром», Голова Наглядової ради ПАТ «Страхова компанiя 
Унiверсальна».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Даниляка 
Василя Валерiйовича (паспорт серiї КВ №386991, виданий Стрийським МВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 24.03.2000р.), частка у статутному капiталi 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,00000001%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк до наступних 
рiчних загальних зборiв Товариства. До призначення особа обiймала наступнi 
посади: член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член Нагля-
дової ради ПАТ «Концерн Хлiбпром», член Наглядової ради ПАТ «Страхо-
ва компанiя Унiверсальна», директор ТОВ «Унiверсальна iнвестицiйна 
група».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Гегедиша 
Олександра Мигальовича (паспорт серiї ВР, №290954, виданий Мукачiвським 
МВ УМВС України у Закарпатськiй областi 16.08.2007 року), частка у ста-
тутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,00000001%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 
строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призначення 
особа обiймала наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. об-
рати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Кучабського 
Юрiя Любомировича (паспорт серiї КВ, №176709, виданий Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 25.07.1999 року), частка у статутному 
капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,1021%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк до наступних 
рiчних загальних зборiв Товариства. До призначення особа обiймала наступнi 
посади: член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», директор ПП 
«ОККО-НАФТОПРОДУКТ».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Паська 
Олега Васильовича (паспорт серiї КС, №063798, виданий Залiзничним РВ 
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.11.2002 року), частка у статут-
ному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» — 0,0063%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на строк до на-
ступних рiчних загальних зборiв Товариства. До призначення особа обiймала 
наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз», член 
Наглядової ради ПАТ «Концерн Хлiбпром».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз», Демкiва Ростислава Олеговича (паспорт серiї КС №517539, виданий 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 22.09.2006 року), част-
кою у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на 
посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 24.04.2013 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз», Вайданич Наталiї Тарасiвни (паспорт серiї КА №272819 виданий 
Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 29.08.1996 року), част-
кою у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала 
на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 24.04.2013 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафто-
газ», Федака Олега Зiновiйовича (паспорт серiї КВ №884931, виданий 
Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 02.04.2002 року), 
часткою у статутному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував 
на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз» з 16.04.2015 
року.

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «Концерн ГалнафтоГаЗ»
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(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. об-
рати членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз», а Ревiзiйною 
комiсiєю ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) 
— Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Демкiва Ростис-
лава Олеговича (паспорт серiї КС №517539, виданий Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 22.09.2006 року), часткою в статутному капiталi 
ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу — три роки. 
До призначення особа обiймала наступнi посади: Заступник Голови Правлiння 
ПАТ «Страхова компанiя «Унiверсальна», голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«Концерн Галнафтогаз».

20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Винарчик 
Олега Iгоровича (паспорт серiї КВ №956112 виданий Дрогобицьким МРВ 
УМВС України у Львiвськiй областi 27.05.2002 року), частка у статутному 
капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» вiдсутня. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу 
— три роки. До призначення особа обiймала наступнi посади: фiнансовий 

директор ТОВ «Вiнницька будiвельна компанiя».
20.04.2017р. рiчними Загальними зборами ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 

(ПРОТОКОЛ №01/17 вiд 20.04.2017р.) прийнято рiшення з 20.04.2017р. 
обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Федака 
Олега Зiновiйовича (паспорт серiї КВ №884931, виданий Франкiвським РВ 
ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 02.04.2002 року), часткою у статут-
ному капiталi ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу 
— три роки. До призначення особа обiймала наступнi посади: фiнансовий 
директор ТОВ «АЕБ «Ефорт», член ревiзiйкої комiсiї ПАТ «Концерн Гал-
нафтогаз».

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 Купибiда назар iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«САН IнБев Україна»

2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-40-00, (044) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@suninterbrew.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства 
Клеця Євгена Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 
16.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Шеппард Олесі Володимирівни. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Про-
токол від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена 
Наглядової ради Товариства з 16.04.2015 р. Акціями Товариства не 
володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Балахнова Олександра Володимировича. Підстава такого 
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. 
(Протокол від 20.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядо-
вої ради Товариства з 16.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прий нято 
рішення обрати членом Наглядової ради, незалежного директора, 
Братерського Геннадія Михайловича. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. 
(Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: до наступних 
річних загальних зборів. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік 
попередніх посад за останні п'ять років: старший регіональний юрис-
консульт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера Interbrew 
YNTR Holding B.V., Віжула Євгенія Віталійовича. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Про-
токол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: до наступних річних за-

гальних зборів. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: стажист — дослідник, фахівець з ціноутворення, спеціаліст з 
бюджетування та аналізу ефективності, фахівець з бюджетування та 
аналізу ефективності, менеджер з аналізу капітальних інвестицій, менеджер 
з бюджетування та аналізу ефективності.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, незалежного директора, Рома-
нову Ольгу Володимирівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних 
зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 
Термін, на який обрано: до наступних річних загальних зборів. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: старший 
юрисконсульт, юрисконсульт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера Девайз 
Iнвестментс Лiмiтед, Шеппард Олесю Володимирівну. Підстава такого 
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. 
(Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: до наступних річних 
загальних зборів. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою осо-
бою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: заступник Голови Наглядової ради, менеджер з по-
датків, старший спеціаліст по податках.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АББЕР-
ТОН КОНСАЛТАНС ЛІМІТЕД, Балахнова Олександра Володимировича. 
Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 
від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: до 
наступних річних загальних зборів. Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попе-
редніх посад за останні п'ять років: секретар Наглядової ради, старший 
юрисконсульт. 

Наглядовою радою Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення 
обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера Interbrew 
YNTR Holding B.V., Віжула Євгенія Віталійовича. Підстава такого рі-
шення: рішення Наглядової ради Товариства від 20.04.2017 р. (Про-
токол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: до наступних річних 
загальних зборів. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: стажист — дослідник, фахівець з ціно-
утворення, спеціаліст з бюджетування та аналізу ефективності, фа-
хівець з бюджетування та аналізу ефективності, менеджер з аналізу 
капітальних інвестицій, менеджер з бюджетування та аналізу ефек-
тивності.

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

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

2. в.о. Генерального директора  хренов д.ю. 21.04.2017

пУБлiчне аКцiонерне товариСтво «Сан iнБев УКраЇна»
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пУБлІчне аКцiонерне товариСтво 
«антонiнСьКе»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента публічне акцiонерне товариство 
«антонiнське»

2. Код за ЄДРПОУ: 00387312
3.Місцезнаходження: 31022, смт. Антоніни, проспект Свободи, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03855) 5-13-93, 5-12-60
5. Електронна поштова адреса: antoninske@emitent.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: antoninske.km.ua
7. Вид особливої інформації - відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст Повідомлення: На пiдставi рiшення Загальних зборів акціо-

нерів Товариства вiд 20 квітня 2017 року (Протокол вiд 20 квітня 2017 
року №20/04-2017) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента: 

припинено повноваження - Член наглядової ради - Дзюбій Оксана 
Миколаївна(НА, 979616, 31.01.2002, Шепетівський МРВ УМВС України в 
Хмельницькій області). Перебував на посадi 3 (три) роки. Акціями това-
риства не володіє. 

обрано - Член наглядової ради - Налапко Сергій Миколайович (ВН, 
245318 , 19.02.2004, Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській 
області) Призначено строком на 1 рік. Акціями товариства не володіє. 
Попередня посада, яку обiймав – Головний агроном ПАТ «Антонін-
ське». 

припинено повноваження - Член наглядової ради - Чайка Ганна 
Дмитрівна (НА, 750172, 22.01.2000, Шепетівський РВ УМВС України в 
Хмельницькій області) Перебував на посадi 3 (три) роки. Акціями това-
риства не володіє. 

обрано - Член наглядової ради - Чайка Ганна Дмитрівна (НА, 750172, 
22.01.2000, Шепетівський РВ УМВС України в Хмельницькій області) 
Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймав – ТОВ 
«Серединецьке», економіст з фінансової роботи. Акціями товариства не 
володіє. 

припинено повноваження - Голова наглядової ради - Сапіженко 
Андрій Юрійович – (ВМ, 262309, 28.11.1996, Новоград-Волинський МРВ 
УМВС України в Житомирській області). Перебувала на посадi 3 (три) 
роки. Акціями товариства не володіє. 

обрано - Голова Наглядової ради - Агарков Дмитро Миколайович (СР, 
080386, 20.05.1996, Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області). 
Призначено строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймав – Директор 
транспортного департаменту Корпорація «Сварог Вест Груп». Акціями 
товариства не володіє. 

припинено повноваження - Член ревізійної комісії - Ільчук Тетяна 
Федорівна (НА, 155343, 17.06.1996, Красилівський РВ УМВС України в 
Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000007% акцій товариства.

Перебувала на посадi 3 (три) роки. 
обрано - Член ревізійної комісії - Мазур Людмила Іванівна (НА, 278049, 

28.01.1997, Красилівський РВ УМВС України в Хмельницькій області). 
Володіє часткою 0,015000% акцій товариства. Призначено строком на 
1 рік. Акціями товариства не володіє. Попередня посада, яку обiймав – 
заступник головного бухгалтера ПАТ «Антонінське». 

припинено повноваження - Голова Ревізійної комісії - Ковалюк Лідія 
Степанівна (НА, 231167, 12.12.1996, Красилівський РВ УМВС України в 
Хмельницькій області). Володіє часткою 0,015000% акцій товариства. 
Перебувала на посадi 3 (три) роки. 

обрано - Голова Ревізійної комісії - Ковалюк Лідія Степанівна (НА, 
231167, 12.12.1996, Красилівський РВ УМВС України в Хмельницькій 
області). Володіє часткою 0,015000% акцій товариства. Призначено 
строком на 1 рік. Попередня посада, яку обiймав – КСП «Новий шлях», 
бухгалтер. 

припинено повноваження - Член Ревізійної комісії - Вовк Неля 
Станіславівна (НА, 705955, 01.04.1999, Красилівський РВ УМВС України 
в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000007% акцій товариства. 
Перебувала на посадi 3 (три) роки. 

обрано - Член Ревізійної комісії - Вовк Неля Станіславівна (НА, 705955, 
01.04.1999, Красилівський РВ УМВС України в Хмельницькій області). 
Володіє часткою 0,000007% акцій товариства. Призначено строком на 
1 рік. Попередня посада, яку обiймав – ТОВ «Подільський господар», 
рахівник. 

Посадові особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають.

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

2. директор Загаєвський євгенiй юлiйович 20.04.2017

пУБлiчне  
аКцiонерне товариСтво 

«КременчУцьКий  
мiСьКмолоКоЗавод»

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

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Кременчуцький мiськмолокозавод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00446782
3. Місцезнаходження: 39600 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лікаря 

О. Богаєвського, 14/69
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-36-70, (0536) 74-36-75
5. Електронна поштова адреса: Irina.GRABOVSKAYA@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та 
надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання 
ним такого правочину від імені Товариства, а саме: доповнення до Гене-
рального Договору про короткострокові кредити № 351, укладеного 01 ве-
ресня 2008 року між Товариством та Публічним Акціонерним Товариством 
«Сітібанк» (ЄДРПОУ — 21685485, місцезнаходження Товариства: 03150, 
м. Київ, вул. Ділова, буд. 16-Г), про збільшення загальної суми коротко-
строкового кредиту, яку може надавати Товариству Публічне Акціонерне 
Товариство «Сітібанк», до 404 000 000 (чотириста чотирьох мільйонів) 
гривень 00 копійок включно та наступних Доповнень, Додаткових угод, 
Додатків та інших документів до даного Договору, що можуть будуть укла-
дені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власний 
розсуд в межах зазначеної суми.

Предмет правочину: надання короткострокових кредитів Товариству.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 404 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 757 703 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 53,319 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій — 1 277 530 775 штук, кількість 
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 
1 276 720 975 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прий няття рішення — 1 273 733 975 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення — 2 987 000 штук.

Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2017 р. прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством та 
надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання 
ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Дого-
вору про надання кредитної лінії, укладеного 17 листопада 2014 року між 
Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ — 14361575, місцезнаходження Товариства: 
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), про продовження строку дії Догово-
ру до 31 жовтня 2018 року та наступних Доповнень, Додаткових

угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть будуть 
укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на 
власний розсуд в межах зазначеної суми.

Предмет правочину: надання кредитної лінії Товариству.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 320 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 757 703 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 42,2329 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій — 1 277 530 775 штук, кількість 
голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 
1 276 720 975 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення — 1 273 733 975 штук, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення — 2 987 000 штук.

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

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

2. Генеральний директор Жигалов Б.м. 20.04.2017
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пУБлІчне  
аКцІонерне товариСтво 

«таСКомБанК»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: пУБлІчне аКцІонерне това-
риСтво «таСКомБанК»

2. Код за ЄДРПОУ: 09806443
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона петлюри,  

б. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (44) 3932555
5. Електронна поштова адреса: a.karelin@tascombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.tascombank.com.
ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: зміна складу посадових осіб емітента.

ii. текст повідомлення
Рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 19.04.2017 

року на підставі отриманої письмової заяви від 03.04.2017 року та, 
керуючись п. 3.2. Положення про Спостережну Раду АТ  «ТАСКОМ-
БАНК», п. 6.3. Положення про Правління АТ «ТАСКОМБАНК», повно-
важення Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТАСКОМБАНК» Тігіпка Сергія Леонідовича (паспорт: паспорт серії 
АЕ 395478, виданий 06 вересня 1996 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській області) припиняються з 20.04.2017 року. 
Тігіпко Сергій Леонідович, перебував на посаді 1 рік 3 місяці, володіє 
1 (однією) акцією АТ «ТАСКОМБАНК», що складає 0,00002% статут-
ного капіталу. Зазначена особа непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, служ-
бової діяльності не має.

19.04.2017 року рішенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» 
Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Мелеш Катерину 
Володимирівну (паспорт: серія МЕ №930899, виданий Шевченківським 
РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.05.2009 року) , що перебувала на 
цій посаді 6 місяців, переведено на посаду Голови Правління ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» з наступного 
робочого дня від дня отримання письмової згоди Національного банку 
України на її вступ на посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК». Замість цієї особи нікого 
не призначено.

Першого Заступника Голови Правління, Члена Правління ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» Мелеш Кате-
рину Володимирівну призначити особою, що тимчасово виконуватиме 
обов‘язки Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ТАСКОМБАНК» у період з 21.04.2017 року і до дня вступу її на 
посаду Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТАСКОМБАНК». 

Мелеш Катерина Володимирівна часткою в статутному капіталі 
АТ «ТАСКОМБАНК» не володіє. Раніше займала посади: Першого 
Заступника Голови Правління з роздрібного бізнесу, Члена Прав-
ління АТ «ТАСКОМБАНК», генерального директора ТОВ «Фінансо-
ва компанія «Центр фінансових рішень», начальника Управління 
розвитку банківських продуктів роздрібного бізнесу та маркетингу 
ПАТ «Енергобанк», начальника Управління розвитку банківських 
продуктів для роздрібного, малого та середнього бізнесу ПАТ 
«Енергобанк». Непогашеної судимості за злочини вчинені з корис-
ливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності 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. Т.в.о. Голови 
Правління

______________ 
(підпис)

К.В. Мелеш 
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 21.04.2017 р.

приватне  
аКцІонерне товариСтво  
«Кам’янець-подІльСьКа 

телерадІоКомпанІя»
рІчна ІнформацІя за 2016 рік

емітента цінних паперів
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія».

Код за ЄДРПОУ: 22775471
Місцезнаходження: вул.Драгоманова,9 м.Кам’янець-

Подільський,Хмельницька область Міжміський код та телефон емітен-
та: (03849)9-15-50.

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: серія 
А01 № 271392

Дата державної реєстрації: 22.12.1995.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2016.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 22775471.smida.gov.ua .
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-

тора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТзОВ АФ «Галичина-Аудитсервіс», код ЄДРПОУ 
22599983. Висновок аудиту: бухгалтерський облік у ПрАТ відповідає 
положенням (стандартам ) бухгалтерського обліку, чинним законам і 
нормативно-правовим актам України та внутрішнім вимогам і поло-
женням підприємства.

5. Інформація про загальні збори: загальні збори відбулись 14.04.2017 
року за адресою:

32300 вул.Драгоманова ,9 м.Кам’янець-Подільський Хмельницька 
область в адміністративному приміщенні . Почалися збори о 11.00 
закінчилися 12.30

Порядок денний зборів:
1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 

зборів.
2.Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2016р 

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Звіт Наглядової ради за 2016 р та прийняття рішення за наслід-

ками розгляду звіту.
4.Звіт та висновкм ревізора за 2016р та прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту.
5.Звіт головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балан-

су за 2016р.
6.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То-

вариства за 2016р.
7.Переобрання ревізора. Ревізора переобрано на другий термін.
6.Питання розподілу не розглядалося і рішення не приймалося.

ІІ. основні показники фінансово-господарської  
діяльності емітента

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

найменування показника  період
звітний попередній

Усього активів 97,0 80,6
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

20,8 26,9

Довгострокові фінансові інвестиції - -
Виробничі запаси 0,1 0.4
Сумарна дебіторська заборгованість 6,1 6,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 69,5 57,8
Власний капітал - -
Статутний капітал 60,0w 60,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

19,7 16,1

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

- -

Поточні зобов'язання і забезпечення 17,7 15,3
Чистий прибуток (збиток) 3,2 14,5

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність наведенної ін-
формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством Директор ПрАТ «Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія» 
Подолян А.І.
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особлива інформація емітента.
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Акціонерна компанія «САТЕР»; місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, буд. 50; код за ЄДРПОУ: 19015984; Міжміський код та 
телефон, факс: (044) 4832720, 4832651; Електронна поштова адреса: 
sat@sater.kiev.ua; повідомлення розміщено у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: 21.04.2017; повідомлення розміщено на 
сторінці: http://sater.kiev.ua/ru/information 21.04.2017. Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного 
на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 
2017 року (протокол №1 від 20.04.2017 р.), прийнято рiшення про при-
пиненя повноважень:

- Арапова Олега Володимировича (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), який займав посаду Голови Правління. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 13,4022% 
від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноважен-
ня у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами 
акціонерів від 20.04.2017 р. -Арапова Олександра Володимировича 
(Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 
зай мав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента, що становить 9,6032% від статутного капіталу Товариства. 
Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено 
повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними збо-
рами акціонерів від 20.04.2017 р. — Гудзій Ольги Григорівни (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала по-
саду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
що становить 0,0724% від статутного капіталу Товариства. Строк пере-
бування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноважен-
ня у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами 
акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не при-
значено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів правління 
— 7 осіб).

- Запаснюка Василя Михайловича (Особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних), який займав посаду Члена Правління. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0014% 
від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 
17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прий-
няттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 
На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції 
Статуту ПрАТ (кількість членів правління — 7 осіб). — Степанова Вік-
тора Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних), який займав посаду Члена Правління. В статутному капіталі 
емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. 
по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 
рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду 
звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту 
ПрАТ (кількість членів правління — 7 осіб). — Парфенюка Олексія Геор-
гійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), 
який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу Това-
риства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. При-
пинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальни-
ми зборами акціонерів від 20.04.2017 р. — Дяченка Ігоря Михайловича 
(Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 
зай мав посаду Члена Правління. В статутному капіталі емітента част-
кою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішен-
ня Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р.

- Печенюка Віктора Петровича (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних), який займав посаду Члена Правління. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0510% від 
статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 
17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прий-

няттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 
— Дуди Василя Степановича (Особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних), який займав посаду Члена Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0939% від 
статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 
17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з при-
йняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 
На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції 
Статуту ПрАТ (кількість членів правління — 7 осіб). — Мирного Івана 
Васильовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних), який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента, що становить 0,7687% від статутного капі-
талу Товариства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішен-
ня Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. — Іваненка Григо-
рія Івановича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних), який займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента, що становить 1,4088% від статутного капі-
талу Товариства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішен-
ня Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звіль-
неної особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ 
(кількість членів правління — 7 осіб). — Піхура Олександра Миколайо-
вича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 
займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіта-
лі емітента, що становить 0,1571% від статутного капіталу Товариства. 
Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено 
повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними збо-
рами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не 
призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів прав-
ління — 7 осіб). — Савіцького Юрія Віталійовича (Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду Члена 
Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що стано-
вить 0,0418% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування 
на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у 
зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів 
від 20.04.2017 р. — Школенка Бориса Петровича (Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду Голови 
Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що 
становить 32,5321% від статутного капіталу Товариства. Строк пере-
бування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноважен-
ня у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами 
акціонерів від 20.04.2017 р. — Сисоєнко Лариси Борисівни (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала по-
саду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента, що становить 4,2863% від статутного капіталу Товариства. 
Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено 
повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними збо-
рами акціонерів від 20.04.2017 р. — Ковгар Лариси Іванівни (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала по-
саду Члена Наглядової ради. В статутному капіталі емітента часткою 
не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. При-
пинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальни-
ми зборами акціонерів від 20.04.2017 р. — Парфенюка Вадима Георгі-
йовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), 
який займав посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу 
Товариства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. При-
пинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальни-
ми зборами акціонерів від 20.04.2017 р. -Преображенського Костянти-
на Анатолійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного 
капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 
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20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішен-
ня Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. — Гернеги Лідії 
Миколаївни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), 
яка займала посаду Голови Ревізійної комісії. В статутному капіталі 
емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. 
по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 
рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р.

- Горенко Ольги Іванівни (Особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0214% від 
статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 
17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийнят-
тям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 
— Гамар Ганни Олексіївни (Особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. В ста-
тутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на 
посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку 
з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 
20.04.2017 р.

- Климко Лідії Миколаївни (Особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0221% від ста-
тутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. 
по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 
рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду 
звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ 
(кількість членів ревізійної комісії — 3 особи). — Науменко Людмили 
Петрівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), 
яка займала посаду Члена Ревізійної комісії. В статутному капіталі емі-
тента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. 
по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 
рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду 
звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ 
(кількість членів ревізійної комісії — 3 особи).

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на 
приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 
року (протокол №1 від 20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання 
на посаду:

- Голови Правління Арапова Олега Володимировича (Особа не на-
дала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, що становить 13,4022% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на 
посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», голова правління. — Члена 
Правління Арапова Олександра Володимировича (Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента, що становить 9,6032% від статутного капіталу 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду 
строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: ТОВ «Стальсервіс», генеральний директор; ТОВ «ПВП 
«Стальсервіс», виконавчий директор. — Члена Правління Парфенюка 
Олексія Георгійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення пас-
портних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що 
становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений (пере-
обраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Стальсер-
віс», заступник генерального директора; ТОВ «ПВП «Стальсервіс», 
виконроб. — Члена Правління Дяченка Ігоря Михайловича (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В статутному капі-
талі емітента часткою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. 
Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», директор філії. 
— Члена Правління Печенюка Віктора Петровича (Особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента, що становить 0,0510% від статутного капіталу 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду 
строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», директор філії. — Члена Правління 
Савіцького Юрія Віталійовича (Особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, 
що становить 0,0418% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений (пере-
обраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», 
директор філії. — Члена Правління Мирного Івана Васильовича (Особа 
не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента, що становить 0,7687% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на 
посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», директор філії. — Голови На-
глядової ради Школенка Бориса Петровича (Особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента, що становить 32,5321% від статутного капіталу Товариства. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. При-
значений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПАТ «АК «САТЕР», голова Правлiння, голова Наглядової ради. Особа 
не є незалежним директором. Особа є акціонером. — Члена Наглядової 
ради Сисоєнко Ларису Борисівну (Особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента, що становить 4,2863% від статутного капіталу Товариства. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначена (переобрана) на посаду. Обирається на посаду строком на 
3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПАТ «АК «САТЕР», провідний економіст-прецензіоніст, головний еконо-
міст. Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. — Чле-
на Наглядової ради Дуду Василя Степановича (Особа не надала згоди 
на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному 
капіталі емітента, що становить 0,0939% від статутного капіталу Това-
риства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначений на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «АК 
«САТЕР», директор філії. Особа не є незалежним директором. Особа є 
акціонером. — Члена Наглядової ради Парфенюка Вадима Георгійови-
ча (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від 
статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Оби-
рається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: ТОВ «Стальсервіс», головний інженер; 
ТОВ «ПВП «Стальсервіс», директор. Особа не є незалежним директором. 
Особа є акціонером. — Члена Наглядової ради Преображенського 
Костянтина Анатолійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення 
паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що 
становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений (пере-
обраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Стальсер-
віс», головний бухгалтер; ТОВ «ПВП «Стальсервіс», головний бухгалтер. 
Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. — Голови 
Ревізійної комісії Гернегу Лідію Миколаївну (Особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних). В статутному капіталі емітента част-
кою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Призначена (переобрана) на посаду. Обирається на по-
саду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», головний бухгалтер філії. — 
Члена Ревізійної комісії Піхура Олександра Миколайовича (Особа не 
надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента, що становить 0,1571% від статутного 
капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначений на посаду. Обирається на посаду строком 
на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ПАТ «АК «САТЕР», директор філії. Члена Ревізійної комісії Горенко 
Ольгу Іванівну (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 
даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 
0,0214% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Призначена (переобрана) на 
посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «АК «САТЕР», головний 
бухгалтер філії.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №77, 24 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента пУБлІчне аКцІонерне 

товариСтво «дІамантБанК»  
2. Код за ЄДРПОУ 23362711
3. Місцезнаходження 04070 м.Київ Контрактова площа 10А
4. Міжміський код, телефон та факс 0445802384 0445802384
5. Електронна поштова адреса delo@diamantbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ii. текст повідомлення 
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович, яка займала посаду Голова 

Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Антошко Михайло Олексійович, яка займала посаду 

Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа Борисов Сергій Вікторович, яка займала посаду Член 

Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Юрчишин Василь Володимирович, яка займала посаду 

Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента %.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Резунік Юрій Анатолійович, яка займала посаду Член 

Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19 квітня 2016р.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Керезь Ігор Михайлович, призначена на посаду Голова 

Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АО «Ад-

вокатська компанія «Керезь Щукін та Соткілава», посада – Віце-президент 

(2009-2012), заступник директора (2012-2016); ДП «Максфілд Україна», по-
сада – директор (2016 – по теперішній час).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0%.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Антошко Михайло Олексійович, призначена на посаду 

Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Телеха-

ус», посада – головний юрист (2007-2012), ТОВ «Джоб-Сервіс», посада – дирек-
тор (2012), ТОВ «Бізторг», посада – директор (2011 – по теперішній час).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Остапчук Надія Іванівна, призначена на посаду Член 

Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

ЗАТ «Бринкфорд», посада – головний бухгалтер (1998 – 2014); ТОВ 
«Октава-Аудит», посада – директор (2013-по теперішній час). 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Юрчишин Василь Володимирович, призначена на по-

саду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Україн-

ський центр економічних і політичних досліджень ім. Разумкова, посада - 
директор економічних програм (2005-по теперішній час). 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Посадова особа Сенищ Павло Миколайович, призначена на посаду 

Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Націо-

нальний банк України, посада – директор Дирекції із забезпечення прове-
дення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного об-
слуговування (2011-2015); ДВНЗ «Університет банківської справи», посада 
– доцент кафедри банківської справи (2015-по теперішній час).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 

20.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Протокол №19 річ-

них Загальних зборів акціонерів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.

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  О.М. Ходачук
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П.  
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1. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» 233
2. ПАТ АГРАРНИЙ ДІМ 208
3. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ 48
4. ПАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 8
5. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБНИК 220
6. ПРАТ АГРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ 28
7. ПРАТ АГРОРЕСУРС 223
8. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 34
9. ВАТ АҐРУС 130
10. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ САТЕР 82
11. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» 97
12. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА» 97
13. ПРАТ АЛЕФ-КАПІТАЛ 206
14. ПАТ АЛЬБАТРОС 40
15. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 65
16. ПАТ АЛЬЯНС 194
17. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ 80
18. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ 237
19. ПРАТ АНТОНІНСЬКЕ ХПП 105
20. ПРАТ АНТОНІНСЬКЕ ХПП 244
21. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 210
22. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 215
23. ПАТ АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» 172
24. ТОВ АРС ДІМ 259
25. ПАТ АРЦИЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15118 3
26. ПРАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 151
27. ПАТ АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ
198

28. ПАТ АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКС 236
29. ПРАТ АТП АТЛАНТ 75
30. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХПП 69
31. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 237
32. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 156
33. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 171
34. ВАТ БАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10552 220
35. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 161
36. ПРАТ БЕТОНІКС 200
37. ПРАТ БЕТОНМАШ 156
38. ПРАТ БІАС 217
39. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ВИРОБІВ 45
40. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБІНАТ 44
41. ТОВ БІНАЙС 201
42. ПАТ БІО МЕД СКЛО 57
43. ПАТ БІО МЕД СКЛО 57
44. ПАТ БІО МЕД СКЛО 150
45. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 212
46. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 214
47. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХПП 152
48. ПРАТ БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 66
49. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 55
50. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 225
51. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 225
52. ПАТ БОРЩІВГАЗ 141
53. ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМТСВО АГРОМАШ 232
54. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 257
55. ПРАТ БРОДІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 28
56. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКБУДІНВЕСТ» 44
57. ПАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД» 204
58. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3 28
59. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 97
60. ПАТ БУДКОМПЛЕКТ 167
61. ПРАТ ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 2362 33
62. ПРАТ ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 28
63. ПРАТ ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 260
64. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» 206
65. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 177
66. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» 257
67. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 193
68. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 193
69. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 200
70. ПРАТ ВИШГОРОДЕНЕРГОБУДТРАНС 257
71. ПАТ ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В 

ТВАРИННИЦТВІ 
55

72. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31
73. ПРАТ ВІННИЦЯПОСТАЧ 70
74. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 201
75. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 15
76. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 22
77. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 62
78. ПАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 140
79. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 205
80. ПРАТ ВОЛОДАРКА 233
81. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 247
82. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
257

83. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 223
84. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР 127
85. ПАТ ГАЛАКТОН 136
86. ПАТ ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ 146
87. ПАТ ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ 251
88. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 241
89. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 147
90. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 165
91. ТОВ ГЕОРГІЙ 36
92. ПАТ ГІДРОСИЛА 222
93. ПРАТ ГІДРОСИЛА АПМ 199
94. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 191
95. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 56
96. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 258

97. ПРАТ ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА 259
98. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 204
99. ПРАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 7
100. ПАТ ГРАВІТОН 5
101. ПРАТ ГРАНІТ 33
102. ПРАТ ГРАНІТ 94
103. ПРАТ ГРАНІТ 101
104. ПРАТ ГРАНІТ 102
105. ТОВ ГРАНІТ-ПЛЮС 43
106. ПАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ 232
107. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 233
108. ПРАТ ДАТАГРУП 231
109. ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І 

ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
УКРСПЕЦЕКСПОРТ

139

110. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 64
111. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 167
112. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 244
113. ПАТ ДІАМАНТБАНК 84
114. ПАТ ДІВІ БАНК 27
115. ПАТ ДІВІ БАНК 27
116. ПРАТ ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА 207
117. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

«КОНТАКТ» 
49

118. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 181
119. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 49
120. ПРАТ ДОБРОБУТ АГ 63
121. ПРАТ ДОВБИШАВТОТРАНС 66
122. ПРАТ ДОЛИНАРАЙАГРОПОСТАЧ 61
123. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4 100
124. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 26
125. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 76
126. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 110
127. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 133
128. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ШАХТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ІНДУСТРІЇ

128

129. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 205
130. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 89
131. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 108
132. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 115
133. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 170
134. ПАТ ДУБНОМОЛОКО 224
135. ПРАТ ДУБРИК 36
136. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 63
137. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 52
138. ПРАТ ЕКОПРОД 148
139. ПАТ ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ 121
140. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРІВЕЛЬ
123

141. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 246
142. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 214
143. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 64
144. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ 227
145. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 196
146. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 67
147. ПАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 155
148. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 92
149. ПАТ ЕНЕРГОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 104
150. ПАТ ЕНКО 13
151. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 182
152. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 184
153. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 185
154. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 60
155. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 201
156. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6 149
157. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 255
158. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 70
159. ПРАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»
36

160. ПАТ ЗАВОД «АКЦЕНТ» 207
161. ПАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 150
162. ПРАТ ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 39
163. ПРАТ ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ-А» 54
164. ПРАТ ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ-А» 66
165. ПРАТ ЗАВОД «УНІВЕРСАЛ-А» 71
166. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 3
167. ПРАТ ЗАВОД ЕЛОКС 158
168. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 11 225
169. ПАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 68
170. ПАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 124
171. ПАТ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ 142
172. ПАТ ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ 99
173. ПАТ ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО 216
174. ПАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 122
175. ПАТ ЗАЛІЩИКИГАЗ 165
176. ПРАТ ЗАПОРІЖБУДМАШ 205
177. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 52
178. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 241
179. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 242
180. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 205
181. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 228
182. ПРАТ ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА 210
183. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 215
184. ПРАТ ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС 226
185. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ 218
186. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» 117
187. ПАТ ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 37
188. ПАТ ЗВ’ЯЗОК 195

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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189. ПРАТ ЗЛАТИЦЯ 93
190. ПРАТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» 77
191. ПРАТ ЙОСИПІВСЬКЕ 72
192. ПАТ ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР 16
193. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 47
194. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 47
195. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 45
196. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 113
197. ПРАТ ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА 131
198. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 196
199. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ»
172

200. ПРАТ ІНДРІ 226
201. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 183
202. ПРАТ ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 61
203. ТОВ ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС 70
204. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 187
205. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 189
206. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД 190
207. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА «ТЕЛЕГРАФЪ» 56
208. ПАТ ІСКРА 103
209. ПАТ ІСКРА 104
210. ПАТ ІСКРА 148
211. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 132
212. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА 158
213. ПРАТ КАБЕЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА СИСТЕМА 230
214. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 238
215. ПРАТ КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ 36
216. ПРАТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 81
217. ПАТ КАМЕТ 168
218. ТОВ КАРМЕН-ІНВЕСТ 48
219. ПАТ КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ 102
220. ПАТ КАХОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16555 11
221. ПАТ КИЇВМЕТАЛ 62
222. ПАТ КИЇВМЕТАЛ-МЕТ 148
223. ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 98
224. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 6
225. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 96
226. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 157
227. ПАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 255
228. ПАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 256
229. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054 240
230. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ПРИЛАДБУДМОНТАЖ»
206

231. ПАТ КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ

5

232. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 137
233. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР 138
234. ПАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 160
235. ПРАТ КІНОТЕХПРОМ 28
236. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП 13555 186
237. ПАТ КІЦЬМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №17739 194
238. ТОВ КЛУБ-ТВ 257
239. ПАТ КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО 17
240. ПАТ КОБЛЕВО 202
241. ПАТ КОБЛЕВО 203
242. ПАТ КОБЛЕВО 204
243. ПАТ КОБЛЕВО 205
244. ПАТ КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ 166
245. ПАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №63 7
246. ПАТ КОЗЛІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 201
247. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 186
248. ПРАТ КОМБІКОРМ 196
249. ПРАТ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 112
250. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» 71
251. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПІТАЛ» 71
252. ПРАТ КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ БРОКБІЗНЕС 61
253. ПРАТ КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ БРОКБІЗНЕС 167
254. ПРАТ КОНВЕЄР 231
255. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 162
256. ПАТ КОННЕКТОР 192
257. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 10
258. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 11
259. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 78
260. ПАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 103
261. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 66
262. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «ВТОРМЕТ» 98
263. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «ВТОРМЕТ» 98
264. ПРАТ КОТС 50
265. ПРАТ КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР 56
266. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 161
267. ПАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 158
268. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 159
269. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 25
270. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 80
271. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 235
272. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 90
273. ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВО- ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ
149

274. ПРАТ КРИСТАЛ 238
275. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 73
276. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 28
277. ПРАТ ЛІГО 230
278. ДП ЛІДЕР-2000 201
279. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» 61
280. ПРАТ ЛОКОН 153
281. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 151
282. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 163
283. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 213

284. ПРАТ ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОДТОВАРИ» 183
285. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 152
286. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ 160
287. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ
251

288. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 223
289. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 2
290. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 181
291. ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 257
292. ПРАТ МАРІУПОЛЬ - АВТО 91
293. ПАТ МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 14
294. ПАТ МАШБУДКОНСТРУКЦІЯ 209
295. ПРАТ МАШТОРГІНВЕСТ 206
296. ПРАТ МЕНЕДЖІНГ КОМПАНІ 44
297. ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ 171
298. ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД 161
299. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП 28
300. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 222
301. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 223
302. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 203
303. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 34
304. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 224
305. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ 8
306. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

«КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
172

307. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» 183
308. ПРАТ МЛИБОР 115
309. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 238
310. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 249
311. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗБМ 57
312. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 153
313. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 258
314. ПРАТ МОЛОЧАНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З 

ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВІ
226

315. ПРАТ МОНОМАХ 112
316. ПРАТ МОНТАЖ-СЕРВІС 213
317. ПРАТ МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ 116
318. ПРАТ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 258
319. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 65
320. ПРАТ НА СПОРТИВНІЙ 195
321. ПРАТ НАДЄЖДА 4
322. ПРАТ НАДЄЖДА 9
323. ПАТ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 90
324. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 186
325. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 134
326. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОЛАН

112

327. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОЛАН

152

328. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ 
МОНТАЖНИХ РОБІТ НДІМЕХМОНТАЖ

256

329. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА 254
330. ПРАТ НИВА 107
331. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 5
332. ПРАТ НОВА ЛІНІЯ 240
333. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 249
334. ПАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШ 153
335. ПАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 221
336. ПРАТ ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ 195
337. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 227
338. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»
64

339. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

72

340. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

154

341. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 73
342. ПАТ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 101
343. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 229
344. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 47
345. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 48
346. ПАТ ОКСІ БАНК 38
347. ПРАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 190
348. ПРАТ ОЛІМП 90
349. ПАТ ОМІКРОН 218
350. ПАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 37
351. ПРАТ ОХОРОНА 195
352. ПРАТ ОХОРОНА І БЕЗПЕКА 195
353. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 196
354. ПАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 197
355. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №132 207
356. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 114
357. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 30
358. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 32
359. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №54 90
360. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-125 4
361. ПАТ ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 221
362. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 91
363. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 95
364. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 205
365. ПАТ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ РАДОМИШЛЬ 69
366. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343 112
367. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 68
368. ПАТ ПЛЕМЗАВОД КОЛОС 139
369. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 213
370. ПРАТ ПЛОДОРОЗСАДНИК «МОЛОЧАНСЬКИЙ» 216
371. ПРАТ ПМК ВОЛИНЬ 102
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372. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 162
373. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» 224
374. ПРАТ ПОДІЛЛЯ-ПЛЮС 107
375. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 120
376. ПРАТ ПОЛІМПЕКС 238
377. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 178
378. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 179
379. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 196
380. ПАТ ПОЛІССЯХЛІБ 198
381. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 35
382. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 42
383. ПАТ ПОЛТАВПИВО 12
384. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 17
385. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 115
386. ПРАТ ПОЛЬОТ 224
387. ПАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 2
388. ПАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
389. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 72
390. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 206
391. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 221
392. ПАТ ПРИКАРПАТБУД 183
393. ПАТ ПРИКАРПАТБУД 191
394. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 93
395. ПАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 257
396. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 

ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»
196

397. ПАТ ПРОМЕТЕЙ 143
398. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 244
399. ПРАТ ПРОМЗВ’ЯЗОК 51
400. ПАТ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК 250
401. ПРАТ ПРОМПОБУДПРИЛАД 231
402. ПАТ ПРОМПРИЛАД 46
403. ПАТ ПРОСКУРІВ 163
404. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 178
405. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 179
406. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 141
407. ПРАТ РІВНЕБУД 225
408. ПРАТ РІВНЕБУДТРАНССЕРВІС 223
409. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 59
410. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 215
411. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 216
412. ПРАТ РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД 229
413. ПРАТ САД 112
414. ПРАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 79
415. ПАТ САТП-0904 236
416. ПАТ СВІТ 211
417. ПАТ СВІТ 211
418. ПАТ СВІТ 211
419. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» 135
420. ПАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 166
421. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 177
422. ПРАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 260
423. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24 245
424. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АЗОВЛІФТ» 
116

425. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АЗОВЛІФТ» 

143

426. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АЗОВЛІФТ» 

257

427. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 113
428. ПРАТ СПЕЦЛІСМАШ 113
429. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 183
430. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» 154
431. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» 166
432. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» 63
433. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-СИСТЕМА» 162
434. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 177
435. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 217
436. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА» 23
437. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» 49
438. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 231
439. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ»
63

440. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ»

231

441. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» 62
442. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» 63
443. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ» 241
444. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САН ЛАЙФ» 246
445. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ» 107
446. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 237
447. ПРАТ СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС» 246
448. ПРАТ СУЛА АГРО 238
449. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» 
114

450. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 192
451. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 200
452. ПРАТ ТАКСОПАРК 32
453. ПРАТ ТАКСОПАРК 33
454. ПАТ ТАСКОМБАНК 81
455. ПАТ ТАСКОМБАНК 130
456. ПАТ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД «СЛАВУТИЧ» 151
457. ПАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 129
458. ПАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХПП 249
459. ТОВ ТЕХРЕСУРСИ 240
460. ПАТ ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 193
461. ПАТ ТМ «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» 230
462. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА «ДНІПРОБЛОПТТОРГ» 180
463. ПРАТ ТОП НЕТ 231

464. ПРАТ ТОРГОВА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 199
465. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЦУМ» 95
466. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 61
467. ПАТ ТРАНС-ОБОЛОНЬ 10
468. ВАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

«ОДЕСТРАНСБУД»
56

469. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 228
470. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 74
471. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 8
472. ПРАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 116
473. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557 69
474. ПАТ ТУР 49
475. ПАТ ТУРБОАТОМ 43
476. ПАТ ТУРБОАТОМ 46
477. ПРАТ ТУРБОТА 5
478. ПРАТ УКРАГРО 213
479. ПАТ УКРАЇНА 21
480. ПАТ УКРАЇНА 256
481. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 169
482. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 234
483. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

239

484. ПРАТ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 201
485. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 4
486. ПАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 107
487. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 214
488. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 237
489. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 241
490. ПАТ УКРСИББАНК 91
491. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 180
492. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 180
493. ПАТ УКРСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 200
494. ПРАТ УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС 149
495. ПРАТ ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ 207
496. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 151
497. ПАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 212
498. ПРАТ ФІРМА «МАГДА» 112
499. ПАТ ФІРМА «РЕАГЕНТ» 208
500. ПАТ ФІРМА ХМЕЛЬНИЦЬКБУД 164
501. ПРАТ ФІТОФАРМ 3
502. ПРАТ ФІТОФАРМ 10
503. ПРАТ ФІТОФАРМ 11
504. ПРАТ ФРАУ МАРТА 28
505. ПАТ ХАРКІВГАЗ 194
506. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 19
507. ПАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 162
508. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ 199
509. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 207
510. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД» 199
511. ПАТ ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ 119
512. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ 126
513. ПАТ ХІМТЕПЛОМАШ 254
514. ПРАТ ХЛІБ ПРИАЗОВ'Я 56
515. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16806 63
516. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

УСТАТКУВАННЯ ПРИГМА-ПРЕС
239

517. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 225
518. ПРАТ ХОДОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 206
519. ПРАТ ХОЛОД 63
520. ПАТ ЦУКРОГІДРОМАШ 188
521. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 105
522. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 106
523. ПРАТ ЧЕРКАСИ-АВТО 120
524. ВАТ ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ 31
525. ПРАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 34
526. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
34

527. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ 
СТАНЦІЙ

163

528. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 50
529. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 51
530. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 53
531. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 30
532. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 32
533. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 33
534. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ 105
535. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 50
536. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 55
537. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 31
538. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ» 6
539. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА «БЕРЕГИНЯ» 246
540. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 252
541. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЕЛЕГАНТ» 159
542. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЕЛЕГАНТ» 171
543. ЗАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 206
544. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 243
545. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 160
546. ПАТ ЧУДНІВСЬКЕ ХПП 125
547. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 48
548. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 40
549. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 41
550. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962 41
551. ПРАТ ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 34
552. ПРАТ ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 63
553. ПАТ ЯВІР 138
554. ПАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 164
555. ПАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 145
556. ПРАТ ЯНТАРЬ 32
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тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17077/1
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
21.04.2017 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


