
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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, у формі Ви-
тягу від 20.04.2018 року №1003893395 про внесення 
16.02.2018 запису про судове рішення про визнання юри-
дичної особи пат «Гідромеханізація» (код за ЄДРПОУ: 
01416398) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 
за рішенням Господарського суду м. Києва, 29.01.2018, 
910/26972/14 та інформації ліквідатора Черпак А.Ю., отри-
маної листом від 12.04.2018 року №02-03/50 (вх. №12729 
від 16.04.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Гідромеха-
нізація» (код за ЄДРПОУ: 01416398) – розпорядження 
№ 92-Кф-З від 23 квітня 2018року. 

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 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до докумен-
тів, наданих ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсер-
віс» (42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 
буд.121, код за ЄДРПОУ: 14007336) на скасування реє-
страції випуску акцій ПАТ «Роменське підприємство «Аг-
ротехсервіс» у зв’язку з перетворенням акціонерного то-
вариства, скасовано реєстрацію випуску акцій  
пат «роменське підприємство «агротехсервіс». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Роменське 
підприємство «Агротехсервіс» від 24 січня 2011 року 
№2/18/1/11 (дата видачі – 02.08.2011р.), видане Сум-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 116-Кф-С-а від 23 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (зі змінами і доповненнями), та від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Завод «Пуансон» 
(вул. Дмитрівська, 86, м. Знам’янка, Кіровоградська об-
ласть, 27400, код за ЄДРПОУ: 14307334) на скасування 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Закрите акцiонерне товариство 
«Прикарпатжитлобуд», 05423969, вул.Марковецька, 11, м.Iвано-

Франкiвськ, с.Хриплин, Івано-Франківська, 76495, (0342) 77-06-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://05423969.nethouse.ua

ЗаКрите аКцiонерне товариСтво 
«приКарпатжитлобуд»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017р. І.Основні відомості 
про емітента.1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, телефон: Публічне акціонерне товариство «Інструментальний 
завод-У», 24582047, вул. Бориспiльська 9, м. Київ, 02099, (044)566-8910.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 24.04.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: instr.mbk.biz.ua. 4. Аудиторська фірма: ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076.5.Інформація про загальні збори-чергові. Дата проведення: 
28.04.2017р.Кворум зборів:70,078% до загальної кількості голосів. 1.Про 

обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 
2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних 
Зборах.3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2016р.4. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 р.5. Звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 р.6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, 
розподіл прибутку Товариства за 2016р.7. Про зміну складу посадових осіб 
Товариства.По усім питання порядку денного рішення прийняті та затвер-
дженні більшістю голосів. 6.Дивіденди не нараховувались та не виплачува-
лись. 

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«ІнСтрументальний Завод-у»

реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
прат «Завод «пуансон». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «Завод «Пуансон» від 28 вересня 2010 
року №86/11/1/10, видане 12 червня 2017 року Південно-
Українським Територіальним управлінням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 117-Кф-С-а від 24 квітня 2018 
року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (зі змінами і доповненнями), та від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Мелітопольнаф-
тосервіс» (вул. Гетьмана Сагайдачного,212, м. Меліто-
поль, Запорізька область, 72312, код за ЄДРПОУ: 
31585277) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій прат «мелітопольнаф-
тосервіс». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Мелітопольнафтосервіс» від 05 квітня 2011 року 
№47/08/1/11, видане 25 квітня 2017 року Східним терито-
ріальним управлінням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 118-Кф-С-а від 24 квітня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 

№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ОТП КАПІТАЛ», 
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28, літера «Д», іден-
тифікаційний код юридичної особи: 35290039, на скасу-
вання реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів па-
йового інвестиційного фонду «ОТП Подвійний+» 
недиверсифікованого виду закритого типу у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду 
«отп подвійний+» недиверсифікованого виду за-
критого типу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами «отп КапІ-
тал», на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) 
гривень, у кількості 10 000 (десять тисяч) штук, номіналь-
ною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень. Скасовано ре-
єстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Па-
йового інвестиційного фонду «ОТП Подвійний+» 
недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами «ОТП КАПІТАЛ», що зареєстрований 04.04.2013 
року Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випус-
ку інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного 
фонду «ОТП Подвійний+» недиверсифікованого виду за-
критого типу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ОТП КАПІТАЛ» від 
04.04.2013 року № 00327, що видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0307-СІ від 24 квітня 2018 року. 

24.04.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, також приватних (закритих) акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-
ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів для опублікуван-

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "олiмп", 
31500999, Київська, 
Солом`янський, 03680, м. Київ, 
пр-т Перемоги, б. 53-А 
(044) 3924821,

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

25.04.2018

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

olimp.prat.ua

рІчна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне то-
вариСтво "вентиляцІйнІ 
СиСтеми", 30637114, вулиця Михай-
ла Коцюбинського, будинок 1, м. Київ, 
Шевченківський, 01030, +38 044 401-62-66

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

24.04.2018

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

prat.vents.ua

рІчна ІнформацІя 
емітента цінних паперів за 2017 рік

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво 
«телерадІоКомпанІя 
«ЄвроСтудІя»,
код 24161825, адреса: 87500, 
Україна, Донецька область, 
м. Маріуполь, пр.Леніна,68 
8-й поверх, тел. (0629) 52-70-25

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

20.04.2018

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

mariupolfm.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: публiчне аКцiонерне 
товариСтво «iдея банК» Код ЄДРПОУ 19390819, 79008, 
м. Львiв, вул. Валова,11 тел.(032) 235-09-20

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018

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

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТ - СЕРВIС IНК» Код 
ЄДРПОУ 13659226

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

14 квітня 2017 року проведено річні Загальні збори акціонерів. Кворум 
зборів – 99,88 відсотка голосів.

Порядок денний:
1)Обрання Лічильної комісії. 2)Обрання Голови та Секретаря зборів.  

3)Затвердження Звіту Правління Банку за 2016 рік. 4) Затвердження Звіту 
Спостережної Ради Банку за 2016 рік. 5)Затвердження річного звіту Банку 
за 2016 рік. 6)Затвердження висновку/звіту незалежного аудитора про фі-
нансову звітність Банку за 2016 рік. 7)Розподіл прибутку (покриття збитків) 
за 2016 рік. 8)Про внесення змін до Положення про Правління Банку.  
9)Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради. 10) Ви-
значення кількісного складу Спостережної Ради; 11) Обрання членів Спо-
стережної Ради. 12)Обрання Голови Спостережної Ради. 13)Затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради. 14)Встановлення розміру винагороди Членів Спосте-
режної ради. 15)Обрання особи, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Спостережної ради.

Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-
гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень. Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного 
одноголосно.

31жовтня 2017 року проведено позачергові Загальні збори акціонерів. 
Кворум зборів – 99,88 відсотка голосів.

Порядок денний:
1)Обрання Лічильної комісії. 2) Обрання Голови та Секретаря зборів. 

3)Припинення повноважень повного складу Спостережної Ради. 4)Визна-
чення кількісного складу Спостережної Ради; 5)Обрання членів Спосте-
режної Ради. 6)Обрання Голови Спостережної Ради. 7)Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спосте-
режної ради. 8)Встановлення розміру винагороди Членів Спостережної 
ради. 9)Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Спостережної ради.

Під час та після розгляду всіх питань порядку денного від учасника За-
гальних зборів акціонерів та присутніх осіб не надходило жодних заува-
жень щодо порядку та правильності ведення зборів, розгляду питань та 
прийняття рішень. Рішення прийнято по всіх питаннях порядку денного 
одноголосно.

.
6. Інформація про дивіденди: Емітентом за звітний та попередній роки 

дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства
2. основні показники фінансово-господарської діяльності банка 

(тис. грн)
найменування показника період

звітний попере-
дній

Усього активів 3579047 3356235
Грошові кошти та їх еквіваленти 297847 314043
Кошти в інших банках 94 22
Кредити та заборгованість 
клієнтів

2604767 2425216

Усього зобов'язань 3156202 3071934
Кошти клієнтів 2991244 2860443
Усього власного капіталу та частка 
меншості

422845 284301

Статутний капітал 298742 298742
Чистий прибуток/(збиток) 135844 53340
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0.46 0.20

Голова правління  м.в.власенко

приватне аКцІонерне товариСтво «ЮноСть-2»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Юность-2", 24103012
м. Київ , Деснянський, 02192, Київ, 
Шолом-Алейхема,2-А (044)549-03-83,

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

23.04.2018 року

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

http://24103012.smida.gov.ua/

Керівник  буцан м.а. 
    м.п.  23.04.2018 року
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річна інформація емітента 
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Обласне будiвельно-ремонтне управлiння «Полтаваобл-

будремсервiс», 03059138, 36008, Полтавська обл, м.Полтава, вул.Га-
ражна, 7, 0532-59-28-55. 2.Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р. 
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://03059138.bs1998.info.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«облаСне будiвельно-ремонтне управлiння «полтаваоблбудремСервiС»

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ", 00913982, 
вул.Київська, буд.13А, 
м.Вишневе, Києво-Святошинський, 
Київська область, 08132, (04598) 5-19-61

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

22.04.2018

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

oblagro.com.ua

4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 
- аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової 
звітності.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Успіх – Аудит»,, 
33231186

5. Інформація про загальні 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 20.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,998% до загальної кількості голосів.
Проект порядку денного Загальнихзборів:
1. Про обрання лічильної комісії Загальнихзборів.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних 
зборах.
3. Про обрання секретаря Загальних зборів.
4. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
5. Звітревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків 
ревізійної комісії Товариства.

6. Звіт генерального директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора Товариства.
7. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розглядузвіту наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 
9. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2017 рік. 
10. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту 
Товариства в новій редакції.
12. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів 
Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.
13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на 
здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту 
Товариства. 
14. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змін до положення про загальні збориакціонерівТова-
риства.
16. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
Товариства. 
17. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правовихдоговорів, що укладати-
муться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди.
19. Про обрання особи, яка уповноважуєтся на підписання договорів з 
членами наглядової ради Товариства
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Лось П.Є., Мороз А.Л.,
Зайцев С.О.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУЛИСЬ.
6. Інформація про дивіденди : дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

Генеральний директор  усенко олександр Юрiйович

публІчне аКцІонерне товариСтво 
“КиЇвоблаГрообладнання”

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

вiдКрите аКцiонерне 
товариСтво 
"тернопiльСьКе 
об’Єднання 
"теКСтерно", 
00306650Тернопільська , д/н, 
46010, мiсто Тернопiль, 
Текстильна,18 (0352) 52-58-86,,

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

25.04.2018

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

http://www.texterno.com.ua/
report-y-2017.html

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Тер Аудит", 
21141644

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 519646 523278
Основні засоби (за залишковою вартістю) 145422 146249
Довгострокові фінансові інвестиції 31 31
Запаси 51798 52372
Сумарна дебіторська заборгованість 24489 24228
Грошові кошти та їх еквіваленти 58 100
Власний капітал -98732 -76021
Статутний капітал 48710 48710
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -337729 -315018
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 122439 118616
Поточні зобов'язання і забезпечення 495939 480683
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.11656 -0.05894

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

-0.11656 -0.05894

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 194838080 194838080
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
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ "СОКУР", 38749600, провулок 
Киянівський, 7А, м. Київ, Шевченківський, 
04053, (044) 272 42 48

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

24.04.2018

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

http://www.zvitnist.com.ua/38749600

4. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи - 
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: Емітент не заповнює цей розділ, не є 
акціонерним товариством.
Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до 
загальної кількості голосів.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІдальнІСтЮ 
“фІнанСова КомпанІя “СоКур”

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА 
КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", 38201905, 
провулок Киянівський, 7А, м. Київ, 
Шевченківський, 04053, (044) 272 42 47

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

24.04.2018

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

http://www.zvitnist.com.ua/38201905

4. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи - 
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: Емітент не заповнює цей розділ, не є 
акціонерним товариством.
Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до 
загальної кількості голосів.
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІдальнІСтЮ 
“фаКторинГова КомпанІя “альянС”

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ 14312430
3. Місцезнаходження: 25009 м.Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29
4. Міжміський код, телефон та факс 0522 55-15-28, 0522 55-53-96
5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.radiy.com
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Дмитрієва Юлія Сергіївна (згоди на розкриття паспортних даних не на-

дано) обрано на вакантну посаду Член Дирекції - директор з соціально-
побутового розвитку з 23.04.2018р.

Рішення про обрання прийнято наглядовою радою товариства 
23.04.2018 р. (Протокол №2 від 23.04.2018р.) на підставі подання гене-
рального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 
строк повноважень діючої Дирекції. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: 2011-2016р.р. Кіровоградська міська рада голо-
вний спеціаліст сектору праці та соціального захисту населення; з 2016р по 
т.ч. ПАТ «НВП «Радій» заступник директора з соціально-побутового розви-
тку. 

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

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

2. Генеральний директор О.А.Сіора 23.04.2018р.

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«науКово-виробниче пІдприЄмСтво «радІй»

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 
«Еліта», код за ЄДРПОУ 00310120, Україна, 16100, Чернігівська обл., Со-
сницький р-н, смт Сосниця, вул. Освіти, 10, тел. (04655) 21346

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

приватне аКцІонерне товариСтво «елІта»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

основні відомості про емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБІВ-
СЬКЕ» ( ЄДРПОУ 00385632), вул. Миру, 147, смт. Турбів, Липовецький 
р-н, Вінницька олб., тел. (04358) 4-22-52. 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 23.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: http://turbivske.com.ua. 4. ТОВ 
«МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» (ЄДРПОУ 37024556).

5. Інформація про загальні збори: 15.04.2017, чергові. Перелік пи-
тань, включених до порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комі-
сії загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбівське» (далі - Товариство), 
прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження 
порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3. Звіт директора про результати фінансово- господар-
ської діяльності Товариства за 2016 р.та перспективи діяльності на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора 
Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.5. Звіт Нагля-
дової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2016 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської ді-
яльності за 2016 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 
2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 
2016 р. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів Наглядової ради. 9.Прийняття рішення про припинення повно-
важень голови та членів Ревізійної комісії. 10.Обрання членів Наглядо-
вої ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової 
ради. 11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізій-

ної комісії. 12. Про порядок списання основних засобів Товариства. 
13. Про порядок реалізації основних засобів Товариства. Осіб, що по-
давали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Всі 
питання порядку денного розглянуті і по кожному одноголосно прийня-
ті відповідні рішення. Результат розгляду: 1 пит.Обрати Лічильну комі-
сію в складі 3 осіб: Сімонова В.К., Яковенко Т.С., Бебко С.П. до момен-
ту завершення загальних зборів. 2 пит. Голосування проводити з 
використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів прово-
дити Лічильною комісією; регламент проведення Загальних зборів: час 
для доповіді до 10 хв.; час для виступу до 3 хв.; час для відповідей - не 
більше 10 хв. 3 пит. Роботу директора в 2016 р. визнати задовільною, 
звіт директора затвердити. 4 пит. Роботу Ревізійної комісії в 2016 році 
визнати задовільною, звіт і висновки Ревізійної комісії затвердити.  
5 пит. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною, звіт за 
2016 рік затвердити. 6 пит. Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, 
ПАТ «Турбівське» за 2016 рік. 7 пит. Затвердити чистий прибуток у роз-
мірі 44 тис.грн. у 2016 р., прибуток, направити на поповнення резерв-
ного фонду.Дивіденди за результатами роботи в 2016 р. не нарахову-
вати і не виплачувати. 8 пит. Припинити повноваження членів 
Наглядової ради: Дмитрук Г.І.; Дмитрука М.В.; Вєтрової М.С. 9 пит. При-
пинити повноваження Ревізійної комісії: Миколишена В.П.; Чулої Л.О.; 
Іванюк В.Б. 10 пит. Обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб терміном 
до наступних річних зборів - Дмитрук Г.І., Дмитрука М.В., Вєтрову М.С., 
Іванюк В.Б., Дмитрука В.В. 11 пит. Обрати членами Ревізійної комісії 3 
осіб на 3 роки: Миколишена В.П., Чулу Л.О., Кривенка С.М.  
12 пит. Списати непридатні для використання основні засоби балансо-
вою вартістю 841 тис.грн. 13 пит. Дозволити директору ПАТ «Турбів-
ське» Дмитруку Володимиру Михайловичу реалізацію основних засо-
бів Товариства в 2017 році, в тому числі майна, ринкова вартість яких 
становить 50% і більше вартості активів товариства за даними остан-
ньої фінансової звітності, за ціною не нижче залишкової вартості. По-
зачергові збори в звітному році не скликались.

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

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«СІльСьКоГоСподарСьКе пІдприЄмСтво «турбІвСьКе»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 
«чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

Код за ЄДРПОУ: 03119552
Місцезнаходження: 14000, м. чернігів, вул. мстиславська, 57
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 675-091
Електрона поштова адреса емітента: opas17499@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: opaschernigiv.com.ua/index.php/
aktsioneram 

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. 

i.текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства « 

Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499», що відбули-
ся 20 квітня 2018 року, було прийнято рішення про переобрання наглядової 
ради.

Припинено повноваження Голови наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Гаури Лариси Григорiвни (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних 
даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови 
наглядової ради займала з 30.03.2017 р.

Обрано Голову наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Гауру Ларису 
Григорiвну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка 
володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано 
на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Ананка Євгена Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспорт-
них даних) який володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду 
Члена наглядової ради займав з 30.03.2017 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Ананка Євгена 
Федосiйовича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), який 
володіє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано 
на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Зубенко Людмили Вiталiївни (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспорт-
них даних), яка володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду 
Члена наглядової ради займала з 30.03.2017 р.

Обрано Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Зубенко Людмилу 
Вiталiївну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ) яка 
володiє 0,18% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано 
на строк 1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Остапенко Людмили Петрівни, яка є представником акціонера Лупар Ольги 
Павлівни (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних). Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Члена 
наглядової ради займала з 30.03.2017 р.

Обрано члена наглядової ради ПАТ « ЧОПАС 17499» Лупар Ольгу Пав-
лівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних ), яка володiє 
9,65% в статутному фондi ПАТ «ЧОПАС 17499». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано на строк 
1 рік.

Припинено повноваження Члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» 
Марченко Наталії Степанівни, яка є представником акціонера Солохненка 
Василя Олександровича (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних 
даних). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посаду Члена наглядової ради займала з 30.03.2017 р.

Обрано члена наглядової ради ПАТ «ЧОПАС 17499» Марченко Наталію 
Степанівну (суб’єкт не надає згоди на розкриття паспортних даних), яка є 
представником акціонера Солохненка Василя Олександровича. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу 
обрано на строк 1 рік.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

директор ____________________ Шуман павло миколайович

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«чернІГІвСьКе облаСне пІдприЄмСтво автобуСних СтанцІй 17499»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i. Загальні відомості

Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство  
« чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»

Код за ЄДРПОУ: 03119552
Місцезнаходження: 14000, м. чернігів, вул. мстиславська, 57
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0462) 675-091
Електрона поштова адреса емітента: opas17499@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: opaschernigiv.com.ua/index.php/
aktsioneram 

Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про ви-
плату дивідендів. 

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рішення загальними зборами рішення про виплату ди-

відендів:
20.04.2018 року. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 17.05.2018 року.
Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-

них зборів: 1491516,00 грн.
Строк виплати дивідендів: 28.05.2018 по 20.10.2018 року.
Порядок та спосіб виплати дивідендів – виплату дивідендів здійснювати 

безпосередньо акціонерам шляхом переказу цих коштів товариством на 
грошові рахунки отримувачів та/або шляхом поштових переказів на адреси 
акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно з за-
конодавством.

директор ____________________ Шуман павло миколайович

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«чернІГІвСьКе облаСне пІдприЄмСтво автобуСних СтанцІй 17499»

рІчна ІнформацІя 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«пІдприЄмСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями
«Інтервибухпром» за 2017 рік

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

Приватне акціонерне товариство 
«Підприємство з іноземними 
інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»; 
код за ЄДРПОУ 31385850; 
39802, Полтавська обл., м. Горішні 
Плавні, вул. Будівельників, буд. 16

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

25.04.2018

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

www.ivp.pat.ua

директор чепурний п.Г.  25.04.2018

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 «державний еКСпортно – 
Імпортний банК уКраЇни»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ вул. Антоновича, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-38-38, (044) 247-80-82
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2018/

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 
У зв'язку зі спливом терміну повноважень, визначеного п. 2.5 Положен-

ня про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України», затвердженого рішенням Наглядової 
ради АТ «Укрексімбанк» від 10.08.2005 р. (протокол № 3) припинено повно-
важення голови ревізійної комісії АТ «Укрексімбанк» Войцеховської С.М. та 
членів ревізійної комісії АТ «Укрексімбанк» Дуди В.П. і Рубан Н.І. 

Відповідно до цього рішення ревізійна комісія затверджується Нагля-
довою радою Банку у кількості трьох осіб терміном на 3 (три) роки.

Посадові особи згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавали.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, 

часткою у статутному капіталі не володіють.
Войцеховська С.М., Дуда В.П. та Рубан Н.І. були призначені на посаду 

рішенням Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» від 22.04.2015 № 1.
Станом на поточну дату Наглядовою радою АТ «Укрексімбанк» не при-

йнято рішення про призначення нового персонального складу ревізійної 
комісії. 

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.В.Гриценко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

23.04.2018
(дата) 

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

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

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

приватне аКцiонерне това-
риСтво "будiвельнi матерi-
али та будiвництво", 01235047, 
51900 Дніпропетровська область, м. Кам'ян сь ке, 
2-й Волчанський провулок, 2 (0569)59-08-32,

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

24.04.2018

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

01235047.smida.gov.ua

річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

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

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

паперів для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: приватне аКцІо-
нерне товариСтво «полІСьКа Страхова  
КомпанІя», код за ЄДРПОУ 31598066, Україна, 14013, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, Деснянський р-н, вул. О.Молодчого, буд.46 
(0462), тел. (0462) 677990

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

У номері 78 від 24.04.2018р. Бюлетеня «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» було опубліковано річну інформацію 
емітента цінних паперів приватноГо аКцІонерноГо това-
риСтва «девелоперСьКа КомпанІя «пантеон».  
З технічних причин сталася помилка, та пункт 3 річної інформації  
«Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну  
річну інформацію» замість kadry@pantheon.dp.ua слід читати  
www.pantheon.dp.ua.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

публiчне аКцiонерне това-
риСтво "КиЇвСьКий Завод 
"радар", 14307274Київська, Печерський, 
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 35 (044) 
529-93-03,

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

25.04.2018

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

www.radar.net.ua

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

Аудиторська компанiя - Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «УПК-Аудит 
Лтд.», 30674018 Аудиторська компанiя - Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«УПК-Аудит Лтд.», 30674018

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

Робота загальних зборiв акцiонерiв 
Пiдприємства регламентується Згiдно статтi 
11, п. 4 Закону України № 185-V вiд 
21.09.2006 р. "Про управлiння об'єктами 
державної власностi" де вказано, що "Функцiї з 
управлiння корпоративними правами держави 
виконуються вiдповiдно до цього закону 
безпосередньо, без скликання зборiв 
акцiонерiв, Кабiнетом Мiнiстрiв України, 
Фондом державного майна України, уповнова-
женими органами управлiння в разi, якщо 
корпоративнi права держави становлять 100 
вiдсоткiв у статутному фондi господарської 
органiзацiї."

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

6968750 0.000 10558500 0.000

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0.0385 0.000 0.0583 0.000

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

6968750 0.000 10558500 0.000

Дата складан-
ня переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати 
дивідендів

до 
01.07.2018

- 29.06.2017 -

Опис Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): 
01.01.2018 Дата закiнчення виплати дивiдендiв: 
30.06.2018

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 505035 527632
Основні засоби (за залишковою вартістю) 91614 94216
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 138882 158880
Сумарна дебіторська заборгованість 7786 9541
Грошові кошти та їх еквіваленти 20239 16322
Власний капітал 449391 453571
Статутний капітал 181189 181189
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24984 29158
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1583 627
Поточні зобов'язання і забезпечення 54061 73434
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.05127 0.11845

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

0.05127 0.11845

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 181188591 181188591
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

рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

публІчне аКцiонерне 
товариСтво "централь-
на ЗбаГачувальна фа-
бриКа "дЗержинСьКа", 
00176495, вул. Леніна, 11, Доне-
цька обл., м. Дзержинськ, Донецька об-
ласть, 85200, (06247) 9-42-32

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

24.04.2018

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

www.tsof-dz.com.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАТ-АУДИТ, 
23413650

5. Інформація про загальні збори.Чергові загальні збори акціонерів, які 
були призначені на 29.04.2017 р не відбулися у зв`язку з відсутністю 
кворуму.
 Перелік питань порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секрета-
ря зборів),затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 
товариства.
3.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства(Директора) про результа-
ти фінансово-господарської діяльності за 2013-2016 роки. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства (Ди-
ректора) за 2013-2016 роки.
4.Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати діяльності 
за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та 
висновків Ревізора за 2013-2016 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 – 2016 
роки.
6. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 
2013 -2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про списання основних засобів.
9. Про внесення та затвердження зміни назви підприємства, у зв’язку з 
приведенням у відповідність до закону України «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» № 317-VIII від 9 квітня 
2015 року .
10. Про внесення та затвердження змін (доповнень) до Статуту ПАТ ЦЗФ 
«Дзержинська».
11. Про визначення особи, яка уповноважується на здійснення всіх дій, 
пов’язаних з проведенням державної реєстрації змін до Статуту.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дивіденди не 
нараховувались, не сплачувались.
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Дружба - ВМ» (ЄДРПОУ 00414262), вул. Шевченка, 74, с.Шура Копiївська, 
Тульчинський р-н, Вінницька обл., тел.:(04335) 44-7-92. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 23.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://atdrugba.com.ua. 4. Приватна 
аудиторська фiрма «Світлана-аудит» (ЄДРПОУ 21326993).5. Інформація 
про загальні збори: 27.04.2017, чергові. Перелік питань, включених до по-
рядку денного:1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство), прийняття рішення про припи-
нення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення та регламенту 
роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт директора про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.та пер-
спективи діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту директора Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт 
Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства 
за 2016 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльнос-
ті за 2016 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про 
порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2016 р.8. Прийняття 
рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство.9. Прийняття рішення про зміну найме-
нування Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» на Приватне 
акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 10. Внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення ді-
яльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та обрання уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту.11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства 
шляхом викладення їх у новій редакції. 12.Прийняття рішення про припи-
нення повноважень голови та членів Наглядової ради. 13.Прийняття рі-
шення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.14.
Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами 

Наглядової ради. 15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвер-
дження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної 
комісії. 16. Про порядок списання основних засобів Товариства. 17. Роз-
ширення видів економічної діяльності Товариства. 23.03.2017 р. Хворос-
товським В.М. було внесено пропозицію про доповнення проекту порядку 
денного Загальних зборів наступним питанням: «Розширення видів еконо-
мічної діяльності Товариства». По всім розглянутим питанням одноголосно 
прийняті відповідні рішення. Результати розгляду: 1 пит.Обрати лічильну 
комісію в складі 3 осіб: Ященко В.П.- голова лічильної комісії; Богач 
П.П.,Бойко О.В. - члени лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії 
до моменту завершення річних загальних зборів. 2 пит.Голосування про-
водити з використанням бюлетенів; підрахунок голосів проводити Лічиль-
ною комісією; регламент зборів: час для доповіді до 10 хв.; час для виступу 
до 3 хв.; час для відповідей - не більше 10 хв. 3 пит.Роботу директора в 
2016 році визнати задовільною, звіт директора затвердити. 4 пит. Роботу 
Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною, звіт і висновки Ревізій-
ної комісії затвердити. 5 пит.Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати 
задовільною, звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити. 6 пит.Затверди-
ти річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2016 рік. 7 пит. 
Затвердити чистий прибуток у розмірі 17315 тис.грн. у 2016 р., прибуток 
направити на будівництво фруктосховища; фонд виплати дивідендів не 
формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 8 пит. Не зміню-
вати тип Товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства 
на приватне акціонерне товариство. Питання порядку денного № 9, 10, 11 
знято з розгляду. 12 пит. Припинити повноваження членів Наглядової ради: 
Хворостовського І.В., Собко О.М., Купренюк Т.Л.13 пит. Припинити повно-
важення членів Ревізійної комісії: Байди В.М., Петрунь Н.П.,Богачука І.В.14 
пит. Обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п'яти) осіб терміном до 
наступних річних зборів Хворостовського І.В., Собко О.М., Купренюк Т.Л., 
Собка П.О., Шевчук Н.О. 15 пит. Обрати членами Ревізійної комісії 3 осіб на 
3 роки: Байду В.М.; Петрунь Н.П.; Богачука І.В. 16 пит. Знято з розгляду на 
загальних зборах. 17 пит. Доповнити види економічної діяльності ПАТ 
«Дружба-ВМ» наступним кодом КВЕД: 01.42 - Розведення іншої рогатої ху-
доби та буйволів. Позачергові збори в звітному році не скликались.

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

публІчне аКцiонерне товариСтво «дружба - вм»

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

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

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

приватне аКцІонерне товариСтво «чер-
нІГІвСьКий проеКтно-виШуКувальний Ін-
Ститут «чернІГІвводпроеКт», код за ЄДРПОУ 
01039599, Україна, 14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський 
р-н, проспект Перемоги, буд. 39, тел. (04622) 4-40-38,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова 
Група «Ю.бІ.ай-Кооп»
код за ЄДРПОУ 31113488,
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 48, оф. 708

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

25.04.2017 року 

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

www.ubi.ua 

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів за 2017рік.

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

міжміський код та телефон емітента: приватне аКцІонер-
не товариСтво «теКСтиль»,01552351, 29000,Україна, 
Хмельницька обл.,м.Хмельницький, вул.Шевченка,68, (0382) 656476, 
656243

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.18р.

3.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації - tekstil.km.ua

директор  Степанова Ганна олександрівна

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво «КІмол», 
код за ЄДРПОУ 00451369, 02660, 
м. Київ, вул. М. Раскової, 4, 
(044) 517-37-53

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

25.04.2018 р. 

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

www.kimol.prat.ua, stockmarket.gov.ua
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) 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 використовуєть-

ся 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 складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) припинено по-
вноваженя Голови Ревiзiйної комiсiї Петрук Ю. В., в зв'язку з закін-
ченням строку повноважень. Перебувала на посаді протягом п'яти 
років.

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) припинено по-
вноваженя Члена Ревiзiйної комiсiї Отченаш В. А., в зв'язку з закін-
ченням строку повноважень.Перебувала на посаді протягом п'яти 
років.

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) припинено повно-
важеня Члена Ревiзiйної комiсiї Колпакової О.А., в зв'язку з закінченням 
строку повноважень.Перебувала на посаді протягом п'яти років.

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї було обрано Петрук Ю. В., в зв»язку з припинення пов-

новажень попередньої ревiзiйної комiсiї в повному складi. Загальний 
стаж керiвної роботи: 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п»яти рокiв: головний бухгалтер. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Одночасно обiймає посаду головного бух-
галтера ПрАТ «Автоальянс-iнвест», м. Київ, вул. Старокиївська,10.ТОВ 
«Iнтелект-сервiс»(ЄДРПОУ 30489017); ПрАТ «Автоальянс-ХХI сторiччя» 
(ЄДРПОУ 31282328);ТОВ «ККГ» (ЄДРПОУ 21645994).

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї було обрано Отченаш В. А., в зв»язку з припинення 
повноважень попередньої ревiзiйної комiсiї в повному складi. Загальний 
стаж керiвної роботи: 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п»яти рокiв: Генеральний директор, Заступник 
голови товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Одно-
часно обiймає посаду Генерального директора ТОВ «Київська консал-
тингова група», м. Київ, вул.Старокиївська,10

У вiдповiдностi до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Турбота» (протокол №1/2018 вiд 24.04.2018р.) на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї було обрано Колпакову О.А., в зв»язку з припинення 
повноважень попередньої ревiзiйної комiсiї в повному складi. Загальний 
стаж керiвної роботи: 0 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п»яти рокiв: Заступник головного бухгалтера. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. Одночасно обiймає посаду 
Заступник головного бухгалтера ПрАТ «Автоальянс-iнвест», м. Київ, 
вул. Старокиївська,10.

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.
24.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво
«турбота»

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Антал-Експерт», код за ЄДРПОУ 14237421, Україна, 14017, Чернігів-
ська обл., м. Чернігiв, Новозаводський р-н, проспект Перемоги, буд. 39, 
тел. (0462) 612854

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: antal.athost.info

приватне аКцІонерне товариСтво «антал-еКСперт»

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Комплекс «Любецький», код за ЄДРПОУ 05507146, 14021, Україна, Черні-
гівська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Любецька, 80, тел. (0462) 
65-15-08 (0462) 65-11-15.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

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

приватне аКцІонерне товариСтво «КомплеКС «лЮбецьКий»

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Готель-Україна», код за ЄДРПОУ 14219127, Україна, 14000, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, Деснянський р-н, пр-т Миру, буд. 33, тел. (0462) 
651400

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: hotelukr.athost.info

приватне аКцІонерне товариСтво «Готель-уКраЇна»

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Чернігівський завод «Металіст», код за ЄДРПОУ 02972523, Україна, 
14017, Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Промисло-
ва, буд. 7, тел. (04622) 4-40-60.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: metalist.athost.info.

приватне аКцІонерне товариСтво «чернІГІвСьКий Завод «металІСт»
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рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "ІнСтитут 
Землевпорядних 
технолоГІй", 33500347 Київська, 
Шевченківський, 01030, м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, 
офіс 67, 044 332 02 03

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

24.04.2018

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

www.izt.kiev.ua

річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

публiчне аКцiонерне 
товариСтво "луцьКе 
авiапiдприЄмСтво", 
13363879Волинська , Луцький, 43003, 
Луцьк, Аеропорт + 38 (0332) 78-93-23,

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

24.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/13363879/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська фiрма "Вiталiна-Аудит" у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 
20124767 Аудиторська фiрма "Вiталiна-
Аудит" у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 20124767

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2221 2216
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2211 2211
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 5
Власний капітал 560 614
Статутний капітал 2841 2841
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2281 -2227
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1661 1602
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.) 11362120 11362120
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

рІчна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво "ГаЗенерГо-
уКраЇна" , 35918479, бул. Лесі 
Українки, буд 34, оф 218, м. Київ, 
Печерський, 01133, (044) 285-17-58

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

25.04.2018

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

http://gazenergo.pat.ua/
stockmarket.gov.ua

рІчна ІнформацІя 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва

«уКраЇнСьКа фІнанСова КомпанІя» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Українська фінансова компа-
нія»; 
код за ЄДРПОУ 21884144; 
53073, Дніпропетровська обл., 
Криворізький р-н, с. Златоустівка, 
вул. Підстепна, буд. 29а

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

25.04.2018

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

www.ufc.pat.ua

директор  Соломашенко о. Ю. 
25.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
“аГроiнформСервiС”

річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Агроiнформсервiс", 00915219, 14038, 
Чернігівська обл., м. Чернiгiв, пр-кт 
Перемоги, 129 (0462) 77-46-13,

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

14.04.2018

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

http://00915219.smida.gov.ua/

приватне аКцІонерне товариСтво
«науКово-виробничий Концерн 

«уКрнафтІнвеСт»
річна інформація 

емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Науково-виробничий концерн «Укрнафтiнвест», 
22908289, 01042, м. Київ, бульвар М.Приймаченко, буд.1/27 
(044)4636636,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.ukrnaftinvest.prat.in.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. основні відомості про емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Вiнницький завод «Металiст», (ЄДРПОУ 02968711), 21100, м.Вiнниця, 
Ватутiна, 17, тел. (0432) 27-17-20. 2. дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
23.04.2018. 3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://vinmetall.com.ua 4. найменування, 
код за Єдрпоу аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556.  
5. Інформація про загальні збори: 23.05.2017, чергові.

перелік питань, що виносився на голосування, включених до по-
рядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Ві-
нницький завод «Металіст» (далі - Товариство), прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку проведення та ре-
гламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт 
директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 р. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту директора Товариства. 4. Звіт Ревізійної комісії за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Реві-
зійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2016 р. 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-
господарської діяльності за 2016 р. Про порядок планового розподілу при-
бутків за 2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи 
в 2016 р. 8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного ак-
ціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 9. Прийняття 
рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Ві-
нницький завод «Металіст» на Приватне акціонерне товариство «Вінниць-
кий завод «Металіст». 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товари-
ства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.  
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення 
їх у новій редакції. 12.Прийняття рішення про припинення повноважень го-
лови та членів Наглядової ради. 13.Прийняття рішення про припинення 
повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 14.Обрання членів Нагля-
дової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.  
15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов дого-
ворів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 16.Про на-
дання повноважень директору за згодою Наглядової ради на управління і 
відчуження нерухомого майна та основних засобів Товариства. 

Ініціювали проведення чергових загальних зборів - Наглядова рада то-
вариства (протокол №10 від 20.04.2017 року). Осіб, що подавали пропози-
ції до переліку питань до порядку денного не було.

результати розгляду питань порядку денного:
1 питання. 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Іванович Наталя 

Костянтинівна - голова лічильної комісії; Цирульник Тетяна Володимирівна 
- член лічильної комісії; Олійник Тетяна Анатоліївна - член лічильної комісії. 
2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії чергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Вінницький завод «Металіст», що скликані на 
23.05.2017 р., з моменту завершення таких чергових загальних зборів акці-
онерів ПАТ «Вінницький завод «Металіст». Рішення прийнято одноголос-
но.

2 питання. Затвердити наступний порядок проведення роботи річних 
Загальних зборів акціонерів Товариства: 1.Голосування на чергових за-
гальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з ви-
користанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити Лі-
чильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про 
підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голо-
ва та член Лічильної комісії; результати голосування загальним зборам ого-
лошує голова Лічильної комісії. 2.Питання в усній формі, а також анонімні 
питання не розглядаються; направлені секретарю загальних зборів питан-
ня передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній час-
тині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку ден-
ного загальних зборів. 3.Затвердити наступний регламент проведення 
чергових загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час 
для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не 
більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви. Рішення прийнято 
одноголосно

3 питання. 1) Роботу директора Товариства в 2016 році визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про 
результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2016 році за-
твердити. Рішення прийнято одноголосно.

4 питання. 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів. 2)Звіт і висновки Ревізійної 
комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності товариства в 2016 році затвердити. Рішення прийнято одноголосно.

5 питання. 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товари-
ства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік затвердити. Рішення прийнято одноголосно. 

6 питання. Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Вінниць-
кий завод «Металіст» за 2016 рік. Рішення прийнято одноголосно. 

7 питання. 1) Затвердити збиток у розмірі 1063 тис. грн., отриманий 
ПАТ «Вінницький завод «Металіст» у 2016 році. 2) Фонд виплати дивідендів 
не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Рішення при-
йнято одноголосно. 

8 питання. Затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товари-
ства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товари-
ство, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог законо-
давства. Рішення прийнято одноголосно. 

9 питання. 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товари-
ство «Вінницький завод «Металіст» на «Приватне акціонерне товариство 
«Вінницький завод «Металіст». 2) Затвердити наступні повне і скорочене 
найменування Товариства: повне найменування українською мовою: При-
ватне акціонерне товариство «Вінницький завод «Металіст»; скорочене 
найменування українською мовою: ПрАТ «Вінницький завод «Металіст». 3) 
Приватне акціонерне товариство «Вінницький завод «Металіст» є повним 
правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товари-
ства «Вінницький завод «Металіст».Рішення прийнято одноголосно. 

10 питання. 1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонер-
ного товариства «Вінницький завод «Металіст». 2) Визначити директора То-
вариства Чижа Анатолія Олександровича уповноваженою особою на підпи-
сання та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Вінницький завод «Металіст». Рішення прийнято одноголосно. 

11 питання. 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а 
саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Нагля-
дову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення 
про Ревізійну комісію» та викласти їх у новій редакції на підставі Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) За-
твердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «По-
ложення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (дирек-
тора)», «Положення про Ревізійну комісію». 3) Визначити Голову та 
секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання вну-
трішніх Положень Товариства викладених у новій редакції. Рішення при-
йнято одноголосно. 

12 питання. У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження 
голови на членів Наглядової ради Товариства: Отришко Олександра Андрі-
йовича - голови Наглядової ради, Мельника Валерія Андрійовича - члена 
Наглядової ради. Рішення прийнято одноголосно. 

13 питання. У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження 
голови та членів Ревізійної комісії: юридичної особи - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Замостянське спецiалiзоване підприємство «Агро-
маш»- голови Ревізійної комісії, Гнатюка Володимира Андрійовича - члена 
Ревізійної комісії, Бойчука Василя Андрійовича - члена Ревізійної комісії. 
Рішення прийнято одноголосно. 

14 питання. 1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 3 (трьох) осіб 
терміном на 3 (три) роки: Отришко Олександра Андрійовича, Церумберга 
Йосипа Колмановича, Бойчука Василя Андрійовича. 2) Затвердити умови 
договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Вінницький завод «Металіст» 
в редакціях, що додаються до протоколу. 3) Визначити уповноваженою 
особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Нагля-
дової ради ПрАТ «Вінницький завод «Металіст» - директора товариства. 
Кандидати обрані до складу Наглядової ради. Рішення прийнято одного-
лосно. 

15 питання. 1) Обрати членами Ревізійної комісії Товариства у кількості 
3 (трьох) осіб до дати проведення річних загальних зборів, які приймуть 
інше рішення, але не більше ніж на три роки наступних осіб: Миколайчук 
Лідію Миколаївну, Бортника Івана Івановича, Мазуркевич Галину Вікторів-
ну. 2) Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Ві-
нницький завод «Металіст» в редакціях, що додаються до протоколу;  
3) Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) 
з головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Вінницький завод «Мета-
ліст» - директора товариства. Кандидати обрані до складу Ревізійної комі-
сії. Рішення прийнято одноголосно. 

16 питання. Затвердити цивільно-правові угоди та договори, пов'язані 
із заставою та відчуженням основних засобів Товариства, які були укладені 
директором Товариства, згідно наданих повноважень за згодою Наглядо-
вої ради, в період з 28.04.2016 р. по 23.05.2017 р. 2) Вiдповiдно до статтi 70 

приватне аКцiонерне товариСтво «вiнницьКий Завод «металiСт»
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Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити вчинен-
ня значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи 
правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товари-
ства за даними останньої фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Това-
риством, протягом не бiльш як одного року, у ходi його поточної господар-
ської дiяльностi, а саме: договори (угоди) купівлі-продажу рухомого та 
нерухомого майна - з максимально сукупною їх вартiстю 2500000,00 (Два 
мільйони п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень, за якими Товариство буде ви-
ступати будь - якою iз сторiн. Уповноважити директора Чижа Анатолія Олек-
сандровича підписати такі договори (угоди) від імені Товариства за згодою 
Наглядової ради. Рішення прийнято одноголосно.

20.04.2017, чергові
перелік питань порядку денного загальних зборів:
1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності то-

вариства за 2016 р.
2.Звіт ревізійної комісії за 2016 р.
3.Звіт Наглядової ради за 2016 р.
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
5.Розподіл прибутку (збитків) товариства від фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2016 р.
6.Обрання членів Наглядової ради.
7.Обрання Ревізійної комісії.
8.Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Членами На-

глядової ради і Ревізійної комісії товариства та визначення особи, яка упо-
вноважується на підписання правових договорів з членами Наглядової 
ради і Ревізійної комісії.

9.Про надання повноважень директору за згодою Наглядової ради на 
управління і відчуження нерухомого майна та основних засобів товари-
ства. 

Проект порядку денного було затверджено рішення Наглядової ради 
(протокол № 8 від 06.03.2017 року). Осіб, що подавали пропозиціїї до пере-
ліку питань порядку денного зборів, не було. Чергові загальні збори не від-
булись через відсутність кворуму.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди в 2017 році не нараховува-
лись і не виплачувались.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні : 
директор ПрАТ «Вінницький завод «Металіст»

Чиж Анатолій Олександрович  01.03.2018 р.

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

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

публiчне аКцiонерне 
товариСтво "державна 
аКцiонерна Компанiя 
"уКраЇнСьКе видавничо-
полiГрафiчне об'Єднання", 
21661711м. Київ , Шевченкiвський, 03057, м. Київ,
вул. О. Довженка, буд.3 (044) 455-59-96,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загально-
доступній інформацій-
ній базі дани х Комісії

25.04.2018

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

www.21661711.pat.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Групп", 
33236268 

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

1)позачергові вiд 27 лютого 2017 р наказ № 41
Вирiшили:
1. Затвердити персональний склад ревiзiйної 
комiсiї:
Голова ревiзiйної комiсiї - Мураховська А.А.
Члени комiсiї: Чмель Л.М., Семенюк В.І., 
Микитин Ю.М.,Порхач Л,В,
2)позачергові вiд 27 лютого 2017 р наказ № 42
Вирiшили:
Внести змiни до персонального складу 
ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя":
Виключити Степанову Н.В. 
Включити Нечаєнко Т.С.
3)чергові вiд 28 квiтня 2017 р наказ № 75
Затвердити:
- звiт про результати дiяльностi ПАТ "ДАК 
"Укрвидавполiграфiя" за 2016 рiк
- рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ "ДАК 
"Укрвидавполiграфiя" за 2016 рiк
- звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДАК 
"Укрвидавполiграфiя" за 2016 рiк.

Прибуток (чистий), отриманий ПАТ "ДАК 
"Укрвидавполiграфiя" у 2016 роцi спрямувати:
- 50 вiдсоткiв на виплату дивiдендiв до держав-
ного бюджету у термiн до 30.06.2017 року;
- 50 вiдсоткiв за напрямами, визначеними 
фiнансовим планом ;
4)позачергові вiд 15 грудня 2017 р наказ № 508
Вирiшили:
Затвердити Статут ПАТ "ДАК "Укрвидавполігра-
фія" у новій редакції.

6. Інформація про дивіденди.
Сплачено до державного бюджету 409 тис. грн. держдивідендів

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 318198 318070
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

449 121

Довгострокові фінансові інвестиції 315404 315404
Запаси 108 51
Сумарна дебіторська заборгованість 1761 2271
Грошові кошти та їх еквіваленти 469 219
Власний капітал 317419 317474
Статутний капітал 294194 294194
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2015 2070

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

779 596

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00120 0.00278

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

0.00120 0.00278

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

294194096 294194096

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

рІчна ІнформацІя
емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство "Донець-
ктурист", код ЄДРПОУ 02658212, адреса: 
87501, Донецька область, м. Марiуполь, 
бульвар Приморський, буд. 1/5, тел.. 
(0629) 37-57-78

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

 24.04.2018 р. 

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

http://donetskturist.nr-avers.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво «донецьКтуриСт»
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«неЗабудинСьКе 
хлiбоприймальне 
пiдприЄмСтво», 
20205000Дніпропетровська, 
Солонянський, 52420, Селище Незабудине, 
Привокзальна, 1 +380504198515,

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

24.04.2018

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

http//20205000.smida.gov.ua

 додаток 44 
до положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ii)

річна інформація 
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента –  

публІчне аКцІонерне товариСтво «Себ 
Корпоративний банК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 
37515069, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7, (044) 364 38 30.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 24.04.2018р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію - http://www.smida.gov.ua.

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (п. І. б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності. – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 34619277.

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

У звітному періоді чергові річні загальні збори акціонерів проведено  
21 квітня 2017 року, розглянуто та прийнято рішення стосовно наступних 
питань (Рішення № 20 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від «21» квітня 2017 року): 
розгляд та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «CЕБ КОРПОРА-
ТИВНИЙ БАНК» за 2016 рік; розгляд та затвердження звіту Правління 
ПАТ «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2016 рік; розподіл прибутків і 
збитків Банку за 2016 рік; перспективи та напрями розвитку Банку у 2017 
році; затвердження річної фінансової звітності ПАТ «CЕБ КОРПОРАТИВ-
НИЙ БАНК» за 2016 рік, аудиторського висновку, рекомендацій i заходів 
за результатами розгляду висновків аудиторської фірми, яка провела зо-
внішній аудит; прийняття рішень про відкликання та припинення повно-
важень членів Спостережної ради Банку; обрання (призначення), переоб-
рання (перепризначення) членів Спостережної ради Банку. Також у 
звітному періоді з ініціативи єдиного акціонера проведено позачергові за-
гальні збори акціонерів. На позачергових зборах, проведених 12 травня 
2017 року (Рішення № 21 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від «12» травня 2017 
року), розглянуто питання та прийнято рішення про схвалення значних 
правочинів, вчинених Банком в строк з «01» січня 2017 року по «11» трав-
ня 2017 року включно, та попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «12» травня 2017 року 
по «30» квітня 2018 року включно. На позачергових зборах, проведених  
02 жовтня 2017 року (Рішення № 22 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «CЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від «02» 
жовтня 2017 року) розглянуто питання та прийнято рішення стосовно роз-
поділу прибутку Банку за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, та визначення при-
бутку Банку за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, що спрямовуються для збіль-
шення статутного капіталу Банку; збільшення статутного капіталу Банку 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування 
до статутного капіталу Банку вищевказаного прибутку Банку за 2012, 
2013, 2014 роки; випуск акцій нової номінальної вартості; внесення змін до 
Статуту Банку, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Банку шля-
хом підвищення номінальної вартості акцій, та викладення статуту Банку 
у новій редакції; затвердження, надання повноважень для підписання, по-
годження і державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції; прийняття 
рішення про відкликання та припинення повноважень члена Спостереж-
ної ради Банку.

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповню-
ється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами 
звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих 
дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі, 
якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо ви-
плати дивідендів не приймалось, про це також зазначається). – Загальни-
ми зборами акціонерів рішення стосовно виплати дивідендів за результа-
тами звітного та попереднього років не приймалось.

Голова правління  андерссон нільс леннарт Крістіан 
м.п.

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

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

1.1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонерне 
товариСтво «бІлоцерКІвСьКий Завод ЗалІЗо-
бетонних КонСтруКцІй»

1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження 09113, україна, Київська область, м. біла 

церква, вул. Січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
23 квітня 2018р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, а саме:

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Попередньо схвалено укладання Товариством протягом не більш як одно-
го року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів зна-
чних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% 
від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: отримання 
Товариством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сирови-
ни, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб ви-
робництва та/або діяльності Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів: 78 698 200,00 грн.
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 56 213 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 140,00%.

Станом на 17 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 4 804 087 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах, становить: 4 804 794 шт.Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 4 804 794 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 
0 шт.

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

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

Голова Правління Хромова Г.С. підпис, м. п. 23.04.2018р.
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство "Гайворон-
ський спецiалiзований кар'єр", 20657268
Кіровоградська , Гайворонський, 26300, мiсто 
Гайворон, Кар'єрський 2 05254 2-13-32,

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

27.04.2018

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

gsk.co.ua 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр", 40079008 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Аналiтик-Центр", 40079008

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

Загальні збори акціонерів ПАТ « Гайворонський 
спецкар’єр» відбулись 13 квітня 2018 року.
Порядок денний та прийняті рішення:
1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття 
рiшення про припинення її повноважень.
Прийняте рiшення-Обрати членiв лiчильної комiсiї 
рiчних загальних зборiв Товариства у складi:
Голова комiсiї:
- Лукавецька Валентина Павлiвна;
члени лiчильної комiсiї:
- Одайська Тетяна Григорiвна
-Пилипишина Людмила Олексiївна
Припинити повноваження членiв лiчильної 
комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля 
виконання покладених на них обов’язкiв у 
повному обсязi.
2. Обрання голови та секретаря рiчних 
загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв, 
затвердження регламенту.
Прийняте рiшення-Обрати Головою рiчних 
загальних зборiв Товариства – Зубарєва Олега 
Олексiйовича .
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв 
Товариства – Томашевську Свiтлану 
Всеволодiвну.
Порядок денний рiчних загальних зборiв 
ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» затвердити у 
наступнiй редакцiї:
1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття 
рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря рiчних 
загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв, 
затвердження регламенту.
3. Затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на 
рiчних загальних зборах.
4. Звiт правлiння товариства. Прийняття 
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками 
розгляду звiту.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2017 рiк. 
Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття 
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками 
розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту товариства. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Розгляд висновкiв аудитора та затвердження 
заходiв за результатами його розгляду.
8. Розподiл прибутку товариства за 2017 рiк
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 
2017 рiк

10. Визначення основних напрямiв дiяльностi то-
вариства у 2018 роцi.
11. Змiна колегiального виконавчого органу 
акцiонерного товариства (правлiння) на 
одноосiбний (генеральний директор).
12. Внесення змiн до Статуту товариства шля-
хом прийняття нової редакцiї.
13. Прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, 
iз зазначенням характеру правочинiв та їх гра-
ничної сукупної вартостi.
14. Затвердження змiн до положень про загальнi 
збори, наглядову раду, виконавчий орган, 
ревiзiйну комiсiю шляхом викладення цих поло-
жень в новiй редакцiї.
15. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень членiв наглядової ради.
16. Обрання членiв Наглядової ради товариства
17. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами наглядової ради.
Час виступiв доповiдачiв з питань порядку 
денного-до 20 хвилин
Час виступiв учасникiв у дебатах та обговорен-
нях з питань порядку денного-до 3 хвилин
Час для вiдповiдей на питання, довiдки – до 3 
хвилин
Для виступiв на загальних зборах товариства 
слово може бути надане лише акцiонерам або їх 
представникам, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах товариства, головi та секрета-
рю загальних зборiв товариства, представникам 
правлiння, наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та 
бухгалтерiї товариства.
• усi запитання, звернення по питанням порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за-
пис для надання слова по питанням порядку денно-
го, надаються виключно у письмовому виглядi 
головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi 
у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного 
питання порядку денного iз зазначенням прiзвища 
та iменi (найменування) акцiонера або його пред-
ставника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви 
та запитання не розглядаються.
• допускається фiксацiя технiчними засобами 
ходу загальних зборiв або розгляду окремих пи-
тань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв 
загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення 
приймається простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у за-
гальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кво-
руму плюс один голос, пропозицiя вважається 
процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням 
з питання порядку денного, отже проводиться 
шляхом вiдкритого голосування без використан-
ня бюлетенiв для голосування).
• загальнi збори пiд час їх проведення можуть 
змiнювати черговiсть розгляду питань порядку 
денного за умови, що за рiшення про змiну 
черговостi розгляду питань порядку денного 
буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у за-
гальних зборах.
• протокол загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства пiдписують голова та секретар загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол 
скрiплюється пiдписом голови виконавчого орга-
ну Товариства.
З усiх iнших процедурних питань, якi виникають 
пiд час проведення цих загальних зборiв керува-
тися нормами статуту та чинного законодавства 
України.

публiчне аКцiонерне товариСтво “ГайворонСьКий СпецiалiЗований Кар’Єр”
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Цiннi папери акцiонерiв, якi не уклали договiр 
про обслуговування рахунку у цiнних паперах з 
депозитарною установою, не враховуються при 
визначеннi кворуму, та не приймають участi у 
голосуваннi з питань порядку денного.
3. Затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування на 
рiчних загальних зборах.
Прийняте рiшення-Бюлетенi для голосування на 
рiчних загальних зборах акцiонерiв 
13.04.2018 р. повиннi вiдповiдати формi та 
зразку, який затверджено рiшенням Наглядової 
Ради № 6 вiд 11.04.2018 р. Кожен бюлетень пiд 
час видачi акцiонеру повинен бути посвiдчений 
пiдписом Секретаря Наглядової ради та 
печаткою Товариства.
Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером 
(представником акцiонера) iз зазначенням 
прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера 
(представника акцiонера).
4. Звiт правлiння товариства. Прийняття 
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками 
розгляду звiту.
Прийняте рiшення-Звiт правлiння товариства 
ПАТ « Гайворонський спецкар'єр» за 2017 рiк 
розглянули. 
Звiт затвердити.
Визнати роботу правлiння задовiльною та 
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 
дiяльностi Товариства i положенням його 
установчих документiв
Зобов’язати виконавчий орган товариства 
постiйно вживати заходи для забезпечення 
залiзничних вагонiв на пiдприємство. 
Постiйно проводити контроль за якiстю гiрничої 
маси. У разi необхiдностi заключати договори з 
iншими пiдрядними органiзацiями на проведен-
ня вибухових робiт.
Вживати заходи для досягнення мети дiяльностi 
товариства, забезпечення прибутковостi та 
ефективностi, пiдвищення продуктивностi працi 
та впровадження новiтнiх технологiй у 
виробництвi, дотримання прав та iнтересiв 
акцiонерiв та працiвникiв, розширення ринкiв 
збуту.
5. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2017 рiк. 
Затвердження звiту та висновкiв. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення- Звiт i висновки ревiзiйної 
комiсiї ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» за 
2017 рiк затвердити.
Прийняли рiшення за результатами розгляду 
звiту: Визнати роботу ревiзiйної комiсiї  
ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» задовiльною.
6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття 
рiшення та затвердження заходiв за наслiдками 
розгляду звiту.
Прийняте рiшення-Звiт Наглядової ради  
ПАТ« Гайворонський спецкар'єр» за 2017 рiк 
розглянули та затвердили.
Прийняли рiшення - Визнати роботу наглядової 
ради задовiльною та такою, що вiдповiдає метi 
та напрямкам дiяльностi Товариства i положен-
ням його установчих документiв.
У зв’язку з вiдсутнiстю у звiтi наглядової ради 
зауважень та рекомендацiй, заходи за 
результатами розгляду звiту не розробляти та 
не затверджувати.
7. Затвердження рiчного звiту товариства. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Розгляд висновкiв аудитора та затвердження 
заходiв за результатами його розгляду.
Прийняте рiшення-Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2017 рiк.
Розглянули висновки зовнiшнього аудитора- не-
залежних аудиторiв ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Аналiтик-Центр" , в якому висловлено думку iз 
застереженням щодо фiнансової звiтностi ПАТ 
"Гайворонський спецкар’єр" на 31 грудня 2017 
року, що фiнансова звiтнiсть, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 

фiнансовий стан Публiчного акцiонерного 
товариства «Гайворонський спецiалiзований 
кар`єр» на 31 грудня 2017 року, та його 
фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що 
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Прийняли рiшення - Визнати роботу 
пiдприємства задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товари-
ства i положенням його установчих документiв.
8. Розподiл прибутку товариства за 2017 рiк
Прийняте рiшення-Чистий прибуток за 
результатами дiяльностi ПАТ «Гайворонський 
спецкар'єр» у 2017 роцi згiдно фiнансової 
звiтностi в сумi 24 млн 465 гривень затвердити.
30% вiд чистого прибутку це 7 млн 339 тис 500 грн, 
отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 
2017 роцi направити на виплату 
дивiдендiв.
70% вiд чистого прибутку це 17 125 500 грн, 
отриманого ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 
2017 роцi направити на поповнення резервного 
капiталу.
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 
2017 рiк
Прийняте рiшення-Розмiр нарахованих за 
результатами дiяльностi ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр» у 2017 роцi дивiдендiв, що 
припадає на одну акцiю, становить 1,22 грн, що 
складає 30% вiд чистого прибутку.
У вiдповiдностi зi статтею 52 пункт 14 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовiй 
радi ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» встанови-
ти дату складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв за результатами 
роботи ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» у 2017 
роцi, а також порядок i строк їх виплати.
Доручити виконавчому органу ПАТ «Гайворон-
ський спецкар’єр» забезпечити нарахування та 
виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам в 
порядку та строки, визначенi Наглядовою 
радою ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» та 
чинним законодавством.
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi 
товариства у 2018 роцi.
Прийняте рiшення-Погодити визначенi основнi 
напрями дiяльностi ПАТ « Гайворонський 
спецкар'єр» на 2018 рiк, а саме:
Виробити у 2018 роцi щебнiв-620 тис.м.куб, 
Щебеню кубовидного-170 тис.м.куб,
Пiсок митий iз вiдсiвiв дроблення- 82 тис.м.куб
Вiдвантажити залiзничних вагонiв не менше- 
6650 шт.
-приступити до поетапної реконструкцiї ДСЦ-1 з 
встановленням безпосередньо у забої Пiвнiчної 
дiльницi кар’єру першого вузла дроблення
11. Змiна колегiального виконавчого органу 
акцiонерного товариства (правлiння) на 
одноосiбний (генеральний директор).
Прийняте рiшення- Рiшення не прийнято.
12. Внесення змiн до Статуту товариства 
шляхом прийняття нової редакцiї.
Прийняте рiшення-У зв’язку з прийняттям 
рiшення дiйсними загальними зборами 
акцiонерiв приведення у вiдповiднiсть статуту до 
чинної редакцiї закону України «Про акцiонернi 
товариства» внести змiни та доповнення до 
статуту ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» 
шляхом викладення статуту в новiй редакцiї.
Уповноважити голову та секретаря загальних 
зборiв ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» 
пiдписати статут в новiй редакцiї, здiйснити 
державну реєстрацiю нової редакцiї статуту 
ПАТ «Гайворонський спецкар’єр».
13. Прийняття рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв 
та їх граничної сукупної вартостi.
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Прийняте рiшення-Попередньо надати згоду на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльше як 
одного року (з дати прийняття даного рiшення 
Зборами вiд 13.04.2018 року), а саме: 
договорiв поставки щебеневої продукцiї, 
договорiв про надання послуг, договорiв 
пiдряду, договорiв про спiльну дiяльнiсть. 
Гранична вартiсть правочинiв не повинна 
перевищувати 119 млн. грн. 
Уповноважити виконавчий орган товариства, 
протягом одного року з дати прийняття даного 
рiшення Зборами вiд 13.04.2018 року, 
визначати умови правочинiв, приймати усi 
рiшення щодо укладання та пiдписання вище 
зазначених значних правочинiв.
14. Затвердження змiн до положень про 
загальнi збори, наглядову раду, виконавчий 
орган, ревiзiйну комiсiю шляхом викладення 
цих положень в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення- Затвердити та внести змiни 
до положень Товариства про загальнi збори, 
наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну 
комiсiю шляхом викладення цих положень у 
новiй редакцiї.
15. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв наглядової ради.
Прийняте рiшення-Припинити повноваження 
iснуючого складу Наглядової Ради:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вiтюк Володимир Iванович
4. Зубарєва Катерина Олегiвна
5. Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
Обраних рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Гайворонський спецкар’єр» (Протокол 
№ 1/2017 вiд 11 квiтня 2017 року).
16. Обрання членiв Наглядової ради 
товариства 
Прийняте рiшення-На пiдставi пункту 17 статтi 
33 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
обрати до складу Наглядової ради 
ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»:
1. Кучкiн Сергiй Петрович
2.Янголенко Василь Васильович
3.Вiтюк Володимир Iванович
4.Зубарєва Катерина Олегiвна
5.Томашевська Свiтлана Всеволодiвна
17. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами наглядової 
ради.
Прийняте рiшення-В цивiльно-правовому 
договорi вiдобразити питання прав i обов’язкiв 
та вiдповiдальностi членiв наглядової ради, якi 
не суперечать закону України «Про акцiонернi 
товариства», статуту ПАТ « Гайворонський 
спецкар’єр» та внутрiшнiм положенням.
Договiр є безоплатним.
Уповноважити Зубарєва Олега Олексiйовича, 
голову правлiння «ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр», на пiдписання вказаного 
договору вiд iменi ПАТ «Гайворонський 
спецкар’єр».

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за 

простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нарахо-
ваних 
дивідендів, грн.

7399500 6681000

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

1.23 1.11

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 6619510

Дата складан-
ня переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

01.06.2018 01.06.2017

Дата виплати 
дивідендів

13.06.2017
14.06.2017
04.07.2017
14.08.2017
28.08.2017

Опис 13.04.2018 року на рiчних загальних зборах 
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" було прийнято 
рiшення про виплату дивiдендiв безпосередньо 
акцiонерам. Рiшенням наглядової ради виплату 
планується розпочати 11 червня 2018 року. Виплату 
планується провести на протязi 4-ох мiсяцiв.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 134332 109567
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17293 14961
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17322 13483
Сумарна дебіторська заборгованість 1889 3806
Грошові кошти та їх еквіваленти 61269 42568
Власний капітал 119902 101918
Статутний капітал 300 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 118370 100386
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 14430 7649
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

4.11083 2.22700

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

4.11083 2.22700

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000000 6000000
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 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. 1. Повне найменування емітента Приватне 

акцiонерне товариство «Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство», 
2. Код за ЄДРПОУ 00952433, 3. Місцезнаходження 31614, смт. Закупне, 
вул.Центральна,28. 4. Міжміський код, телефон та факс (03859)20151 
(03859)20151, 5. Електронна поштова адреса zakypnahpp@i.ua 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації http://zakypna.pat.ua/ 7. Вид особливої інформації : 
відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів II. Текст повідомлення: Дата прийняття рiшення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2018р.Назва уповно-

важеного органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi 
щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Предметом укладеного пра-
вочину вiд 20.01.2018 року є виконання робiт та надання послуг для ПАТ 
«Оболонь» м. Київ. Сума коштiв, що є предметом правочину складає 
7954773 грн. Вартiсть активiв тоариства за даними останньої рiчної 
звiтностi складає 26938 тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є пред-
метом правочину, до вартостi активiв товариства становить 29.5%. Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй – 3 543 094 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв – 3 543 094 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3 
543 094 шт., «проти» прийняття рiшення - 0. Голова правління Манич С.М.

приватне аКцiонерне товариСтво «ЗаКупнянСьКе хлiбоприймальне пiдприЄмСтво»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
прийняття рішення про виплату дивідендів) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Шувар»
2. Код за ЄДРПОУ: 20777340
3. Місцезнаходження: 79070 Львів, Чукаріна, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 295 36 07, 032 295 36 07
5. Електронна поштова адреса: m.danyluk@shuvar.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
24 квітня 2018 року Загальними зборами Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Шувар» прийнято рішення про виплату Учасникам Товари-
ства дивідендів за результатами роботи в 2-му кварталі 2018 року на за-
гальну суму 2550000,00 гривень у термін до 30 червня 2018 року, 
щомісячно, пропорційно частці кожного з Учасників Товариства. Дивіденди 
виплачуватимуться шляхом безготівкового перерахування коштів з поточ-
ного рахунку підприємства - на банківські рахунки кожному Учаснику Това-
риства.

Період нарахування та сплати дивідендів - щомісячно, починаючи з 
квітня 2018 року та закінчуючи червнем 2018 року, в тому числі, пропорцій-
но частці кожного з Учасників Товариства щомісячно - по 850000,00 грн.

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

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

2. директор  боднар о.І.
24.04.2018

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІдальнІСтЮ 
«Шувар»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Завод "Маяк", 21189935, Харків-
ська обл. Змiївський р-н , 63401, 
Змiїв, Залізнична,120, т. 
0574730861

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

24.04.2018

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

www.majak.ua

приватне аКцІонерне товариСтво “Завод “маяК”

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. основні відомості про емітента

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

товариСтво З обмеже-
ноЮ вiдповiдальнiСтЮ 
проеКтно-будiвельна 
фiрма "рiКа", 
04855566,Чернівецька обл., 58029, 
м. Чернiвцi, вул. Небесної сотнi ,14 А,
тел. (372)-54-05-20

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

24.04.2018

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

rika.org.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Юрек-Аудит", 22841651 

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
звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 7327 18443
Основні засоби (за залишковою вартістю) 837 1052
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3602 1926
Сумарна дебіторська заборгованість 289 556
Грошові кошти та їх еквіваленти 52 242
Власний капітал -7358 -7587
Статутний капітал 20 20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7488 -7717
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9384 9384
Поточні зобов'язання і забезпечення 5301 16646
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
у відсотках від статутного 
капіталу

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. СпІльне пІдприЄмСтво у формІ приватно-

Го аКцІонерноГо товариСтва «СофрахІм»
2. Код за ЄДРПОУ - 00393703
3. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м.Палоград,  

вул.Заводська, буд.44 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0563) 211-436, (0563) 210-485
5. Електронна поштова адреса: info@sofrachime.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sofrachime.com
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про виплату диві-

дендів. 
ІІ. текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 20.04.2018р., протокол №1/18 за результатами розподiлу прибутку То-
вариства за 2017 рiк:

- оголошено дивiденди у сумi 300 000 гривень; 
- дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 

04.05.2018р.;
- строк виплати дивiдендiв з 17.06.2018р. по 16.08.2018р. безпосеред-

ньо акціонерам;
- виплата суми частками одночасно пропорцiйно всiм особам, що мають 

право на отримання дивiдендiв, з попереднiм утриманням податкiв, перед-
бачених чинним законодавством України.

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

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

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Северенчук М.В. 
(ініціали та прізвище 

керівника)
24.04.2018р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНIЯ "IНЕКО"

2. Код за ЄДРПОУ 22925945
3. Місцезнаходження 03039, город Київ, Миколи 

Грiнченка, 18
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224 92 61 (044) 224 92 61

5. Електронна поштова адреса vlad@ineko.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ineko.com/ik_ineko/

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв: 24.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Вiдомостi щодо правочинiв iз за-
значенням, зокрема, їх характеру: на 2018-2019 роки щодо цiнних паперiв, 
корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних 
коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, 
розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, 
застави тощо.; Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн; 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
4 577 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 2 184,83723%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 21 098 315 
штук; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 18 692 368 штук ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення: 18 692 368 штук ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 штук.

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

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

2. Найменування посади Будяков В.Є.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “iнвеСтицiйна енерГетична Компанiя “iнеКо”

3) річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "Компанiя 
енЗим", 00383320Львівська , 
Личакiвський район мiста Львова, 79014, 
м. Львiв, вул. Личакiвська, 232 
0322989802,

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

24.04.2018р.

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

www.enzym.lviv.ua

Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Спільне підприємство у формі приватного акціонерного товари-

ства «Софрахім»
2. Код за ЄДРПОУ - 00393703
3. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м.Палоград,  

вул.Заводська, буд.44 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0563) 211-436, (0563) 210-485
5. Електронна поштова адреса: info@sofrachime.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sofrachime.com
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 20.04.2018р. (протокол №1/18 
вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення: попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв будь-якого характеру граничною сукупною вартiстю в 
розмiрi 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) грн. по кожному окремо, що стано-
вить 263 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, якi будуть вчинятися Товариством у ходi поточної госпо-
дарської дiяльностi протягом 2018 року та першого кварталу 2019 року з дати 
прийняття цього рiшення, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження 
або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), по-
рука, надання або одержання послуг, позик (в тому числi безпроцентних по-
зик), кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

Уповноважено Генерального директора Товариства на укладання та 
пiдписання договорiв, угод, додаткових договорiв/ угод до них та iнших 
необхiдних документiв, пов’язаних з виконанням цього рiшення загальних 
зборiв.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1124000 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1062180 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-1062180 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення – 0.

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

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

Генеральний директор _________ 
(підпис)

Северенчук М.В. 
(ініціали та прізвище керівника)

24.04.2018р.

СпІльне пІдприЄмСтво у формІ приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 
«СофрахІм»

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 аКцІонерне това-
риСтво "науКово-виробнича 
КомпанІя "ГІрничІ маШини", 
34046713, площа Спортивна, б. 3- В, м. Київ, 
Печерський, Київська область, 01601, 
044-390-51-00

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

24.04.2018

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

www.34046713.smida.gov.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Компанiя Ензим"
2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, Львiв, Личакiвська, 232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 298-98-07
5. Електронна поштова 
адреса

enzym@enzym.com.ua

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

www.enzym.lviv.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про 

припинення повноважень Голови Наглядової ради Вовка Ростислава 
Орестовича у звязку iз спливом строку обрання. Розмір частки у статут-
ному капіталі емітента – 8.691951%. Посадовою особою не надано зго-
ду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини немає. Вовк Р.О. перебував на посадi з 
29.04.2014р. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Патроника Романа 
Йосиповича у звязку iз спливом строку обрання. Розмір частки у статут-
ному капіталі емітента – 0. Посадовою особою не надано згоду на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немає. Патроник Р.Й. перебував на посадi з 
29.04.2014р. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Караченцевої Ольги 
Михайлiвни у звязку iз спливом строку обрання. Розмір частки у статут-
ному капіталі емітента – 0. Посадовою особою не надано згоду на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини немає. Караченцева О.М. перебувала на посадi з 
21.04.2011р. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про 
обрання членом Наглядової ради акцiонера Товариства Вовка Ростис-
лава Орестовича . Розмір частки у статутному капіталі емітента – 
8.691951%.Члена Наглядової ради обрано строком на 3 роки. Протягом 
останнiх п'яти рокiв Вовк Р.О. обiймав наступнi посади: Голова Наглядо-
вої ради ПрАТ «Компанiя Ензим»; директор ТОВ «Кормотех». Посадо-
вою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Непогаше-
ної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018р. прийнято рiшення про 
обрання членом Наглядової ради Товариства Мужила Олега 
Станiславовича, представника акцiонера Заркава ЛТД. Розмір частки у 
статутному капіталі емітента – 0.Члена Наглядової ради обрано стро-
ком на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Мужило О.С. обiймав 
наступнi посади: член Ради директорiв ПрАТ «Компанiя Ензим», на-
чальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Компанiя Ензим», директор (з пра-
вових питань) ПрАТ «Компанiя Ензим». Посадовою особою не надано 
згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“Компанiя енЗим”

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Компанiя 
Ензим"

2. Код за ЄДРПОУ 00383320
3. Місцезнаходження 79014, Львiв, Личакiвська, 

232
4. Міжміський код, телефон та факс (032) 298-98-05 (032) 

298-98-07
5. Електронна поштова адреса enzym@enzym.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.enzym.lviv.ua

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

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про об-

рання Головою Наглядової ради акцiонера Товариства Вовка Ростислава 
Орестовича . Розмір частки у статутному капіталі емітента – 8.691951%. 
Голову Наглядової ради обрано в межах строку повноважень Вовка Р.О.як 
члена Наглядової ради. Протягом останнiх п'яти рокiв Вовк Р.О. обiймав 
наступнi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Компанiя Ензим»; дирек-
тор ТОВ «Кормотех». Посадовою особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни немає. 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про об-
рання (переобрання) Генеральним директором Товариства Вовк Олени 
Орестiвни. Розмір частки у статутному капіталі емітента – 8.692222%. Ге-
нерального директора Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання 
посадової особи обумовлено закiнченням строку повноважень, на якi її 
було обрано. Протягом останнiх п'яти рокiв Вовк О.О. обiймала наступнi 

посади: Генеральний директор ПрАТ «Компанiя Ензим», директор (з корпо-
ративного розвитку) ПрАТ «Компанiя Ензим», член Правлiння 
ПрАТ «Компанiя Ензим». Посадовою особою не надано згоду на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочи-
ни немає. 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про об-
рання (переобрання) Директором виконавчим Товариства Цегелика Андрiя 
Григоровича. Розмір частки у статутному капіталі емітента – 0. Директора 
виконавчого Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання посадової 
особи обумовлено закiнченням строку повноважень, на якi її було обрано. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Цегелик А.Г. обiймав наступнi посади: Дирек-
тор виконавчий ПрАТ «Компанiя Ензим», директор фiнансовий 
ПрАТ «Компанiя Ензим», член Правлiння ПрАТ «Компанiя Ензим», викону-
ючий обов'язки Голови Правлiння, Президента ПрАТ «Компанiя Ензим», 
директора Candstone Enterprises Limited (Кiпр). Посадовою особою не на-
дано згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
посадовi та корисливi злочини немає. 

Наглядовою радою Товариства 24.04.2018р. прийнято рiшення про об-
рання (переобрання) Членом Ради директорiв Товариства Лаврова Сергiя 
Володимировича. Розмір частки у статутному капіталі емітента – 0. Члена 
Ради директорiв Товариства обрано на 3 (три) роки. Переобрання посадової 
особи обумовлено закiнченням строку повноважень, на якi її було обрано. 
Протягом останнiх п'яти рокiв Лавров С.В. обiймав наступнi посади: член 
Ради директорiв ПрАТ «Компанiя Ензим», директор комерцiйний 
ПрАТ «Компанiя Ензим», Vengast Investments Limited (Кiпр), Candstone 
GmBH (Австрiя). Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 

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

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

2. Найменування посади Цегелик Андрiй Григорович
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“Компанiя енЗим”
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ», код за ЄДРПОУ 01555326, 
Україна, 14010, Чернігівська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Дні-
провська, буд. 34, телефон (091) 317-17-28.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: sport.athost.info.

приватне аКцІонерне товариСтво «чернІГІвСьКа баЗа «Спорттовари»

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство  

« Львівський лікеро-горілчаний завод»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ :30822837
3. Місцезнаходження 79024 м. Львів, вул. М. Кордуби, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0322948778
5. Електронна поштова адреса : lgz@lgz.lviv.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет:www. lgz@lgz.lviv.net 
7. Вид особливої інформації- 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів 
ii. текст повідомлення

23.04.2018р Загальними зборами акціонерів ПрАТ « Львівський лікеро-
горілчаний завод» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення товариством у період з 23.04.2018р по 23.04.2019р правочину при-

дбання спирту в ДП « Укрспирт» на суму, яка не буде перевищувати  
150 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 250 782 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності ( у % ) – 59,81

Загальна кількість голосуючих акцій- 418 164 шт
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах – 418 004 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували « за» - 418 004 « про-

ти» - 
iii. підпис

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

Генеральний директор  охабський І.м.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«львІвСьКий лІКеро-ГорІлчаний Завод»

Річний звіт 
за 2017 рік 

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Мiррад", 20050342 01103, м. Київ, 
Кiквiдзе, 18А (044) 4517565,

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

24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію

http://www.mirrad.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво “мiррад”

повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонерне 

товариСтво «видавничий дІм «одеСа»
2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470158
3. Місцезнаходження емітента 65091, Одеська область, м.Одеса, 

вул. Колонтаївська, 24
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 732-55-99, 048 732-54-69
5. Електронна поштова адреса емітента 02470158@pjsc.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для 
розкриття інформації www.vdodesa.pjsc.od.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI Змі-

на складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення

23.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів пат « видавничий 
дІм «одеСа », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Ла-
заревича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) 
, у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебу-
вала на посаді з 18.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства 57.151 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Оніщенко Світлани 
Вячеславівни , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа 
перебувала на посаді з 18.04.2017 року, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства 0.393 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станісла-
ва Валентиновича , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова осо-
ба перебувала на посаді з 18.04.2017 року, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства.

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазареви-
ча, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). По-

садова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років своєї 
діяльності обіймала посаду голови правління, генерального директора, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства 57.151 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Оніщенко Світлану Вячес-
лавівну (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). 
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років 
своєї діяльності обіймала посаду начальника служби матеріально-
технічного забезпечення, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0.393 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Бондарчук Світлану Григо-
рівну, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). 
Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 років сво-
єї діяльності обіймала посаду виробничого директора ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ 
ДІМ «ОДЕСА» , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0,560 %.

протоколом наглядової ради від 23.04.2018 року відповідно до Ста-
туту призначено на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лаза-
ревича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
призначена на строк 3 роки.

23.04.2018 року наказом №05-к пат «видавничий дІм «одеСа» 
звільнено з посади головного бухгалтера Гусєву Зою Дмитрівну, (згоди фі-
зичної особи на розкриття паспортних даних не надано), за власним ба-
жанням. Посадова особа перебувала на посаді з 06.07.2000 року. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у 
статутному капіталі Товариства не має.

23.04.2018 року наказом №05-к пат «видавничий дІм «одеСа» 
призначено Борівську Олену Григорівну, (згоди фізичної особи на розкрит-
тя паспортних даних не надано), Посадова особа призначена на необме-
жений строк, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду 
заступника головного бухгалтера ПАТ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» , не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства 0,283 %. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович М.П. 
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 24.04.2018 р.
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«уКрСервiСбудматерiали»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І.основні відомості про емітента

1.Повне найменування емітента, ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», 00294102, м.Київ, Печерський район, 
01001, вулиця Хрещатик, 50-В (044) 339-96-84.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2017.

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

4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», 
20071290.

5. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори відбулися  
28 квітня 2017, кворум-92,8567%.

порядок денний:
1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення спо-

собу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає 
затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2016 р.
3. Затвердження звіту правління за 2016 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до 

них, правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення загальних зборів Товариства, про характер правочинів та 
їх граничну вартість.

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами наглядової ради. 

10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора). 
11. Призначення та відкликання членів виконавчого органу Товариства.
результати розгляду питань порядку денного: Обрати секретарем 

загальних зборів Бабича О. Д. Визначити спосіб голосування – бюлетнями. 
Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме Ляховецька В.М. - голова 
комісії. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та звіт зовнішнього 
аудитора Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт правління Товариства за 
2016 р. У зв’язку відсутністю прибутку Товариства у 2016 році питання про 
розподіл прибутку та нарахування та виплату дивідентів не розглядати. Не 
змінювати основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році. Затверди-
ти, Статут Товариства у новій редакції. Нову редакцію Статуту Товариства 
підписати Голові загальних зборів та секретарю загальних зборів. Доручити 
виконавчому органу Товариства здійснити необхідні дії для державної но-
вої редакції Статуту Товариства з правом передоручення. Попередньо 
схвалити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних 
правочинів, правочинів, предметом (характером) яких є: придбання Това-

риством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об’єкта нерухомого майна, а саме 
виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у 
смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П (надалі - Об’єкт). Доручити ви-
конавчому органу Товариства, ведення переговорів щодо умов придбання 
Об’єкту, оформлення і підписання договору купівлі-продажу на умовах, ви-
значених на власний розсуд, враховуючи інтереси Товариства. Обрати На-
глядову раду Товариства у складі двох осіб:

Голова Наглядової ради Товариства – Будніков Ігор Андрійович. Загаль-
ний стаж роботи 15 років. Судимості та заборони обіймати певні посади та/
або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат є афілійованою особою 
Товариства. Представник акціонера. Член наглядової ради Товариства – 
Мельник Валерій Іванович. Загальний стаж роботи 18 років. Судимості та 
заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю від-
сутні. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Представник акціо-
нера. Наглядовій раді здійснювати свої повноваження на підставі закону і 
Статуту Товариства. Встановити, що з Головою і членом наглядової ради 
будуть укладені безоплатні цивілно-правові договори, підгтовку і підписання 
від Товариства уповоноважується Бабич Олег Дмитрович. Ревізійну комісію 
(ревізора) Товариства не обирати. Керівника виконавчого органу Товариства 
Бабича Олега Дмитровича не змінювати. Привести назву виконавчого орга-
на Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

З 30 червня 2017 року звiльнити з посади головного бухгалтера Ляхо-
вецьку Вiру Максимiвну за власним бажанням.

З 01 липня 2017 року на посаду головного бухгалтера призначено 
Смiрнову Ольгу Володимирiвну. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14 серпня 2017 року були проведені позачергові загальні збори 
акцiонерiв та прийнято рішення про збiльшення розмiру статутного капiталу 
Емiтента до 4 000 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення додаткового 
випуску простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування в 
кiлькостi 15 870 578 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна на загаль-
ну номiнальну вартiсть 3 967 644,50 грн. (Три мiльйони дев’ятсот шiстдесят 
сiм тисяч шiстсот сорок чотири грн. 50 коп.).

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності
суб’єкта малого підприємства (тис. грн.):

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 112,6 192,3
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1,0 1,0
Запаси 2,0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 31,9 124,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,9 5,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (66,7) (71,4)
Власний капітал - -
Статутний капітал 32,4 32,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансу-
вання та забезпечення
Поточні зобов'язання 146,9 231,3
Чистий прибуток (збиток) 4,7 (53,4)

директор бабич о.д.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво "ладаСервiС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05787513
3. Місцезнаходження: 13300, М. Бердичiв, Шкiряникiв, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 04143 27192 42861
5. Електронна поштова адреса: ladaservis@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ladaservis.emit.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв – 21.04.2018р.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема:
- угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, 

оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, за-
стави, безоплатної передачi, дарування, страхування);

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так обо-
ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 

управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення 

до них та пов’язанi з ними угоди.
Визначення доцiльностi укладання таких угод та їх iстотних умов по-

класти на Наглядову раду Товариства.
Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати 

генеральному директору Товариства або уповноваженiй особi за 
довiренiстю Товариства.

- Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 3 000 000,00 (три мiльйо-
ни) грн.

- Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
4552 тис. грн.

- Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 65,91.

- Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 5581. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 4743. Проголосували 
«за» - 4743 голосуючих акцiй, проголосували «проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади Богодвiд Дмитро Степанович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство по газопостачанню та газифiкацiї «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ»», 
03361046 Івано-Франківська, 76010, м. Iвано-Франкiвськ, Ленкавського,20 
(0342) 50-16-22,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії : 25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію if.104.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності ТОВ «БДО», 20197074

5. Інформація про загальні збори 
вид загальних зборів – чергові; дата проведення - 29.03.2017; 

Кворум зборів - 99.694954;
Порядок денний Зборiв: 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товари-
ства. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 
зборiв Товариства.

4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради То-
вариства за 2016 рiк. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, 
звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 8. Затвер-
дження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9. Розподiл при-
бутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. 10. 
Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 
рiк. 11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн та доповнень 
до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну 
комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 13. Про 
припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження 
умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради 
Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд 
iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Това-
риства. 16. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товари-
ством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть. 17. Про подальше схвалення значних правочинiв та 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 18. Звiт Правлiння 
Товариства, щодо виконання вимог умов договору купiвлi-продажу паке-
та акцiй Товариства за конкурсом вiд 30.08.2012 р. №КПП-605 за 2016 
рiк.

Особи, що подавали пропозицiї до питань порядку денного: Приват-
не акціонерне товариство «ГАЗТЕК», ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІ-
ТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), Публічне акціонерне това-
риство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ

Вирiшили з першого питання Порядку денного: Обрати Лiчильну 
комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: - Ваврик Гали-
на Якiвна - Голова Лiчильної комiсiї; - Шушереба Марта Євгенiвна - член 
Лiчильної комiсiї;

- Олексин Лариса Петрiвна - член Лiчильної комiсiї. Вирiшили з друго-
го питання Порядку денного: 1. Обрати Головою Загальних зборiв Това-
риства – Кришталя Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем 
Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича Вiталiя Павловича. Вирiшили 
з третього питання Порядку денного: Затвердити порядок (регламент) 
проведення Загальних зборiв Товариства: - Час для виступiв доповiдачiв 
з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступiв учасникiв у 
дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час 
для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. - Для виступiв на За-
гальних зборах Товариства слово може бути надане лише акцiонерам 
або їх представниками, якi зареєструвались для участi у Загальних збо-
рах Товариства, головi та секретарю Загальних зборiв Товариства, пред-
ставникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї 
Товариства. - Усi запитання, звернення по питанням порядку денного За-
гальних зборiв Товариства, запис для надання слова по питанням поряд-
ку денного, надаються виключно у письмовому виглядi Головi та/або се-
кретарю Загальних зборiв Товариства через членiв тимчасової лiчильної 
комiсiї та/або Лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку 
розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища 
та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi 

їх пiдписом. - Голова Загальних зборiв Товариства виносить на розгляд 
питання порядку денного Загальних зборiв у тiй послiдовностi, в якiй вони 
перелiченi в опублiкованому проектi порядку денного (змiнах до нього), 
або в iншiй послiдовностi якщо про це прийнято вiдповiдне рiшення За-
гальними зборами Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку ден-
ного Загальних зборiв Товариства запропоновано одночасно декiлька 
проектiв рiшень, одним з яких пропонується зняти вiдповiдне питання по-
рядку денного з розгляду, Голова Загальних зборiв Товариства 
зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рiшення про 
зняття з розгляду вiдповiдного питання порядку денного. Якщо в 
результатi голосування з питання порядку денного проект рiшення про 
зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, 
iншi проекти рiшень з цього ж питання порядку денного Загальними збо-
рами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних 
зборiв Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, 
вiдповiднi бюлетенi не збираються, а пiдсумки голосування з них не 
пiдбиваються та не оголошуються. - Голосування з питань порядку ден-
ного Загальних зборiв Товариства проводиться виключно з використан-
ням бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi 
Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних 
зборiв Товариства для голосування. - Обробка бюлетенiв здiйснюється 
за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв 
членами тимчасової лiчильної комiсiї та/або Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок 
голосiв за результатами голосування з питання «Обрання Лiчильної 
комiсiї Загальних зборiв Товариства» здiйснює тимчасова лiчильна 
комiсiя. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень 
здiйснює Голова Загальних зборiв Товариства. - Бюлетень для голосу-
вання визнається недiйсним у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно 
виготовленого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, 
iм’я та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування 
юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в) вiн складається з 
кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г) акцiонер (представник акцiонера) 
не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта 
голосування щодо одного проекту рiшення; ґ) акцiонер (представник 
акцiонера) зазначив у бюлетенi для кумулятивного голосування бiльшу 
кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. Бюлетенi 
для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 
пiдрахунку голосiв. - Бюлетень для голосування не враховується тимча-
совою лiчильною комiсiєю та/або Лiчильною комiсiєю, якщо вiн не 
надiйшов до тимчасової лiчильної комiсiї та/або Лiчильної комiсiї у вста-
новлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправ-
лення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi збори Товариства 
та оформлюється протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є 
українська мова. - Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори Товари-
ства не допускаються. Особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх 
представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особа-
ми на Збори – на Загальнi збори Товариства не допускаються. Фото, 
вiдео та аудiо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - 
Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних 
зборiв Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних 
зборiв Товариства. - З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд 
час проведення цих Загальних зборiв Товариства керуватися нормами 
Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 
Вирiшили з четвертого питання Порядку денного:Затвердити звiт 
Правлiння Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з п’ятого питання Порядку 
денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 
Вирiшили з шостого питання Порядку денного: Затвердити звiт та ви-
сновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з сьомого пи-
тання Порядку денного: 

Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 
задовiльною. Вирiшили з восьмого питання Порядку денного: Затверди-
ти рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. Вирiшили з дев’ятого 
питання Порядку денного: 

Спрямувати 100% розмiру чистого прибутку Товариства за 2016 рiк на 
покриття збиткiв минулих перiодiв.

Вирiшили з десятого питання Порядку денного: Затвердити основнi 
напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання 
затвердженої iнвестицiйної програми;

3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Виконан-
ня заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 5. Оптимiзацiя 
та модернiзацiя газорозподiльних систем; 6. Покращення облiку природ-
ного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 7. Забезпечення своєчас-
ного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та при-
ладах облiку. Вирiшили з одинадцятого питання Порядку денного: 

публiчне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «iвано-франКiвСьКГаЗ»
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Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято. Вирiшили 
з дванадцятого питання Порядку денного: Рiшення з дванадцятого пи-
тання Порядку денного не прийнято. Вирiшили з тринадцятого питання 
Порядку денного: Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) Нагля-
дової ради Товариства у складi: - Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony 
Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Нагля-
дової ради); - Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представ-
ник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES 
LIMITED), HE 291552; - Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764; - Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВО-
ТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 
HE 290927; - Алешкiвська Галина Павлiвна. Вирiшили з чотирнадцятого 
питання Порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства у складi: 
1. Алешкiвська Галина Павлiвна - представник акцiонера Публiчне 
акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ»; 2. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - 
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764; 3. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764; 4. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник 
акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927; 5. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД 
(OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Вирiшили з п’ятнадцятого 
питання Порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правового до-
говору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 2. Уповно-
важити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його обов’язки 
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в т.ч. 
Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень 
Товариства та цього рiшення. Вирiшили з шiстнадцятого питання По-
рядку денного: Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу 
на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу гра-
ничною сукупною вартiстю 308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв 
сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - транспортування природного газу гра-
ничною сукупною вартiстю 308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв 
сiмсот тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного 
газу граничною сукупною вартiстю 1 041 600 000,00 грн. (один мiльярд 
сорок один мiльйон шiстсот тисяч гривень 00 копiйок); - виконання 
iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукуп-
ною вартiстю 134 703 420,00 грн. (сто тридцять чотири мiльйони сiмсот 
три тисячi чотириста двадцять гривень 00 копiйок). Вирiшили з 
сiмнадцятого питання Порядку денного: 1. Схвалити укладення Товари-
ством Договору транспортування природного газу №1512000706 вiд 
17.12.2015 р. (надалi - «Договiр»), укладеного мiж Товариством та 
Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний 
код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством по-
слуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговуван-

ня, та схвалити подальшу дiю цього Договору. 2. Схвалити укладення То-
вариством договорiв на виконання iнвестицiйної програми затвердженої 
НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Вирiшили з вiсiмнадцятого пи-
тання Порядку денного: 1. Звiт Правлiння Товариства щодо виконання 
вимог умов договору купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за конкур-
сом вiд 30.08.2012 р. №КПП-605 за 2016 рiк затвердити. 2. Роботу Товари-
ства по забезпеченню виконання всiх умов визначених договором купiвлi-
продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 30.08.2012 р. №КПП-605 
вважати задовiльною. 3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлiнню Това-
риства забезпечувати i в подальшому виконання умов договору купiвлi-
продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 30.08.2012 р. №КПП-
605. Крiм цього, своєчасно та в повному обсязi надавати необхiдну 
iнформацiю на запити власника пакета акцiй Товариства - ПрАТ «ГАЗ-
ТЕК» в рамках умов договору купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за 
конкурсом вiд 30.08.2012 р. №КПП-605. Результати розгляду питань по-
рядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, по ним при-
йняті рішення.

6. Інформація про дивіденди. У звітному періоді дивіденди не нарахо-
вувалися і не виплачувалися

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2135178 1996105
Основні засоби (за залишковою вартістю) 336637 341789
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15508 8725
Сумарна дебіторська заборгованість 1636689 1434761
Грошові кошти та їх еквіваленти 22462 137798
Власний капітал 33352 120913
Статутний капітал 3787 3787
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-156026 -68811

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 76399 68331
Поточні зобов'язання і забезпечення 2025427 1806861
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-5,64 0,24

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

-5,64 0,24

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15149031 15149031
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду

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

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 "ЕФЕКТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00333919
3. Місцезнаходження 61010, м. Харкiв, 

вул. Георгiївська, 10
4. Міжміський код, телефон та факс 057 7372482 057 7574480
5. Електронна поштова адреса econom@effect.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.effect.ua/shareholders/

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

ii. текст повідомлення
20 квiтня 2018 року Наглядова рада АТ «Ефект» (протокол № 19 вiд 20 

квiтня 2018р.) прийняла рiшення про обрання Глушка Сергiя Миколайови-
ча (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на 
посаду Голови Наглядової ради АТ «Ефект». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента в розмiрi 87.09%. Термiн повноважень - 3(три) роки. По-
садова особа є акцiонером, не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором.

Протягом останнiх п’яти рокiв Глушко С.М. обiймав посади Голови На-
глядової ради АТ «Ефект». 

20 квiтня 2018 року Ревiзiйна комiсiя АТ «Ефект» (протокол № 1 вiд 20 
квiтня 2018р.) прийняла рiшення про обрання Усової Вiри Григорiвни (згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Го-
лови Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в 
розмiрi 0.0334%. Термiн повноважень - 3(три) роки. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом своєї дiяльностi: з 2007р. по теперiшнiй час - го-
лова Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект», з 1984 року -по теперiшнiй час началь-
ник планово-економiчного вiддiлу АТ «Ефект».

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 Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 20.04.2018

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “ефеКт”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київметало-
пром", 02138895Київська, Василькiвський, 
08623, смт.Калинiвка, вул.Iндустрiальна, 
будинок 7 (050) 419-42-62,

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

23.04.2018

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

http://kievmetalloprom.emitents.net.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Аудит-партнер», 
22795553

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

Проведені чергові збори акціонерів 
28.04.2017 р.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Про обрання Голови та членів лічильної 
комісії.
2. Про затвердження порядку (регламенту) 
проведення Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Голови Правління Товариства 
за результатами діяльності Товариства у 2016 
році.
4. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 
результатами діяльності Товариства у 2016 
році.
5. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії та балансу 
Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства 
та результатів фінансової діяльності Товари-
ства у 2015 році. 
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи у 2016 році.
8. Про схвалення та затвердження прийнятих 
Товариством рішень та укладених правочинів. 
9. Про основні напрямки діяльності Товари-
ства у 2017-2018 роках.
10. Про припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства у повному 
складі.
11. Про обрання членів Наглядової ради 
Товариства.
12. Про затвердження умов договору з 
членами Наглядової ради Товариства та 
визначення особи, уповноваженої від імені 
Товариства на підписання договору з членами 
Наглядової ради Товариства.
1. З 1-го питання порядку денного «Про 
обрання Голови та членів лічильної комісії»
Проект рішення:
«Обрати Лічильну комісію в складі:
Голова Лічильної комісії – Козолій Любов 
Олександрівна;
член Лічильної комісії – Цимбалюк Юрій 
Степанович;

член Лічильної комісії – Матвєєва Надія 
Василівна.»
Рішення ПРИЙНЯТО.
2. З 2-го питання порядку денного «Про 
затвердження порядку (регламенту) прове-
дення Зборів»
Проект рішення:
«Затвердити наступний регламент роботи 
Загальних зборів акціонерів:
Виступи доповідачів з питань порядку денного 
зборів – до 15 хвилин, виступи учасників 
Зборів у дебатах та в обговореннях з питань 
порядку
денного – до 5 хвилин, відповіді на питання – 
до 3 хвилин, довідки – до 1 хвилини, закінчити 
Збори не пізніше, ніж через 5 годин 
роботи. 
Всі питання і пропозиції з питань порядку 
денного загальних зборів акціонерів 
надавати виключно в письмовій формі через 
секретаря зборів і тільки по тому питанню 
порядку денного, яке у цей час 
розглядається. Питання по поточному 
питанню приймаються до моменту початку 
голосування по цьому питанню порядку 
денного.
Усі питання від акціонерів-фізичних осіб 
надсилаються із зазначенням прізвища та 
імені особи, яка задає питання, а від акціоне-
рів – юридичних осіб – із зазначенням назви 
юридичної особи – акціонера та прізвища 
його представника (за наявності). 
Запис для виступу у дебатах та обговореннях 
здійснюється учасниками загальних зборів 
акціонерів у письмовому вигляді із зазначен-
ням прізвища та імені (найменування) 
акціонера, його представника (за наявності) 
та питання
порядку денного, з якого акціонер (його 
представник) бажає виступити. Запис для 
виступу здійснюється до моменту закінчення 
виступу доповідача з відповідного питання 
порядку денного Зборів.»
Рішення ПРИЙНЯТО.
3. З 3-го питання порядку денного «Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Голови Правління Товариства за 
результатами діяльності Товариства у 2016 
році»
Проект рішення: 
«Затвердити звіт Голови Правління Товари-
ства за результатами діяльності Товариства у 
2016 році»
Рішення ПРИЙНЯТО.
4. З 4-го питання порядку денного «Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства за резуль-
татами діяльності Товариства у 2016 році»
Проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 
за результатами діяльності Товариства у 2016 
році»
Рішення ПРИЙНЯТО.
5. З 5-го питання порядку денного «Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії та балансу Товариства 
за 2016 рік»
Проект рішення:
«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік 
та баланс Товариства за 2016 рік»
Рішення ПРИЙНЯТО.
6. З 6-го питання порядку денного «Про 
затвердження річного звіту Товариства та

приватне аКцiонерне товариСтво “КиЇвметалопром”
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результатів фінансової діяльності Товариства у 
2016 році»
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт Товариства та результати 
фінансової діяльності Товариства у 2016 році.»
Рішення ПРИЙНЯТО.
7. З 7-го питання порядку денного (Про розподіл 
прибутку (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи у 2016 році.)
Проект рішення:
«Визначити, що отриманий за підсумками роботи 
Товариства у 2016 році збиток буде покритий за 
рахунок прибутків в наступних роках»
Рішення ПРИЙНЯТО.
8. З 8-го питання порядку денного «Про схвалення 
та затвердження прийнятих Товариством рішень 
та укладених правочинів»
Проект рішення:
«Схвалити та затвердити прийняті Товариством 
рішення та укладені правочини (згідно додатку).»
Рішення ПРИЙНЯТО.
9. З 9-го питання порядку денного «Про основні 
напрямки діяльності Товариства у 2017-2018 
роках»
Проект рішення:
«Затвердити наступні основні напрямки діяльності 
Товариства в 2017-2018 роках:
1. Виробництво будівельних металевих конструк-
цій і частин конструкцій.
2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна.»
Рішення ПРИЙНЯТО.
10. З 10-го питання порядку денного «Про 
припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства у повному складі»
Проект рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової 
ради Товариства у повному складі»
Рішення ПРИЙНЯТО.
11. З 11-го питання порядку денного «Про обрання 
членів Наглядової ради Товариства»
Проект рішення:
«Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 
3-х (трьох) членів строком на один рік.
Кандидати:
1. Михайлишин Петро Йосипович (власник 65 
простих іменних акцій ПАТ «Київметалопром»)
2. Байдюк Дмитро Володимирович (власник 65 
простих іменних акцій ВАТ «Київметалопром»)

3. Яковлєв Юрій Васильович (власник 65 простих 
іменних акцій ПАТ «Київметалопром»).»
До складу Наглядової ради строком на один рік об-
рано:
1. Михайлишин Петро Йосипович 
2. Байдюк Дмитро Володимирович
3. Яковлєв Юрій Васильович
12. З 12-го питання порядку денного «Про затвер-
дження умов договору з членами Наглядової ради 
Товариства та визначення особи, уповноваженої 
від імені Товариства на підписання договору з чле-
нами Наглядової ради Товариства»
Проект рішення:
«Затвердити умови цивільно-правових договорів з 
членами Наглядової ради Товариства. Встанови-
ти, що члени Наглядової ради будуть виконувати 
свої обов’язки безоплатно. Доручити Голові За-
гальних зборів акціонерів Семенцю О.А. від імені 
Товариства підписати цивільно-правові договори з 
членами Наглядової ради Товариства»
Рішення ПРИЙНЯТО.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 33750 33930
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27814 27606
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 186 221
Сумарна дебіторська заборгованість 2028 1551
Грошові кошти та їх еквіваленти 39 111
Власний капітал 32922 32967
Статутний капітал 4568 4568
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -14028 -13983
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 828 963
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00148 0.01598

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

0.00148 0.01598

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 18270500 18270500
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

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПрАТ «АТОМСЕРВІС» 2. Код за 

ЄДРПОУ 20880196
3. Місцезнаходження 55002 Южноукраїнськ Проспект Незалежності 25 А4. 

Міжміський код, телефон та факс 05136551615. Електронна поштова адре-
са atom@kvant.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://id2248.smida.gov.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 

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 20.04.2018 100000 38805 257,69875
Зміст інформації:
На загальних зборах акціонерів 20 квітня 2018 р. прийнято рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів сукупною граничною 
вартістю 100000000 грн., які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов`язан 
з фінансово-господарською діяльністю Товариства. Загальна кількість голосуючих акцій - 13268 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 10815 шт. Кількіть голосуючих акцій, що проголосували "За" прийняття рішення - 10815 шт.

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 Рєлін Є.Е.
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 
23.04.2018

(дата) 
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рІчна ІнформацІя 
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБС-УКР», 24720911, Глибочицька, 
буд.32-В, м.Київ, Шевченківський, 04050, Україна, (044) 331-71-60.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА», 25409247.

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 23.04.2017 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання членів лічильної комісії Загальних 

зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень.2.Затвердження порядку (регламенту) проведення За-
гальних зборів Товариства.3.Про визначення порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування.4.Звіт Генерального директора про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.5.Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.6.Звіт та висновки Ревізора 
Товариства за 2016 рік. 7.Затвердження річного звіту та балансу Това-
риства за 2016 рік. 8.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 9.Про внесення 
змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з 
нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у но-
вій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. 10.Про надання пов-
новажень на підписання та державну реєстрацію нової редакції 
Статуту.11.Про припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.12.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Про 
затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на під-
писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.14.
Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 15.Про обрання Ре-
візора Товариства.16.Про затвердження умов цивільно-правового дого-
вору, який укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізо-
ром Товариства.17.Про внесення змін до внутрішніх положень Товари-
ства шляхом викладення їх у новій редакції.18.Про підтвердження пов-
новажень посадових осіб.19.Про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як 
одного року з дня прийняття рішення. 20.Про попереднє надання згоди 
на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є за.21.Про обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства.22.Про надання повноважень На-
глядовій Раді Товариства затвердити умови договорів, які укладатимуть-
ся з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрати особу, яка уповно-
важується на підписання таких договорів.

Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрали лічильну ко-
місію у складі однієї особи: Нагаєвської Г.А. (Голова Лічильної комісії), 
встановили, що повноваження членів лічильної комісії припиняються 
після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та 
підписання ними протоколу.2. Затвердили порядок проведення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.3. Встановили наступний порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний аркуш бюлетеня 
для голосування засвідчується шляхом накладення на нього печатки 
Товариства та підпису Генерального директора Товариства.4.Затвердили 
Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. 5. Затвердили Звіт Наглядової ради 
за 2016 рік. 6. Затвердили Звіт Ревізора Товариства та його висновки 
щодо діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Затвердили фінансову звіт-
ність ПрАТ «АБС-УКР» за 2016 рік у складі Балансу та Звіту про фінан-
сові результати. 8. Прийняли рішення накопичені збитки покривати у 
майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської 
діяльності Товариства. 9. Внесли зміни до Статуту Товариства, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції. 10. Уповноважили акціонера 
ПрАТ «АБС-УКР» Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені в інтересах 
та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифі-
кованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» в особі дирек-
тора Дуболазова Михайла Олександровича підписати нову редакцію 
Статуту та здійснити його державну реєстрацію особисто або через упо-
вноваженого представника в строк до 30 червня 2017 року.11. Припини-
ли повноваження Голови Наглядової ради, Андрусенка Д.А., члена На-

глядової ради Петроченка Є.Л.12. Обрали до складу Наглядової ради 
строком на 3 (три) роки Князєва І.Є., Хомик О.Я. 13.Затвердили умови 
безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради Товариства.14. Припинили повноваження Ревізора 
Товариства Шайгородського В.Г. 15 . За результатами голосування рі-
шення не прийняте. 16. За результатами голосування рішення не при-
йняте. 17.Внесли зміни до внутрішніх положень Товариства. 18. Підтвер-
дили повноваження посадових осіб. 19. Рішення про вчинення значного 
правочину прийматиметься уповноваженим органом Товариства відпо-
відно до чинного законодавства України і Статуту Товариства. 20. Рі-
шення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, при-
йматиметься уповноваженим органом Товариства відповідно до чинного 
законодавства України і Статуту Товариства. 21 Обрали до складу Реві-
зійної комісії строком на 5 (п’ять) років Полетуху О.В., Енеса Р.С., Гоцірі-
дзе О.М., Шайгородського В.Г.22.Надали повноваження Наглядовій Раді 
Товариства затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії Товариства, та обрати особу, яка уповноважується на 
підписання таких договорів.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 25.09.2017 
року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.Позачергові за-
гальні збори акціонерів було скликано за рішенням Наглядової ради То-
вариства (Протокол засідання від 01.09.2017р.) ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3.Про затвердження рішення про публічне розміщення облігацій 
ПрАТ «АБС-УКР» Серії А та затвердження параметрів випуску 
облігацій.4.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому 
надаються повноваження щодо:прийняття рішення про залучення до 
розміщення андерайтера;зміни дат початку та закінчення укладання до-
говорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій;внесення змін до проспекту емісії облігацій;прийняття рішення 
про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками 
в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланова-
ний обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та обліга-
ції повністю оплачено);затвердження результатів укладання договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій;затвердження результатів публічного розміщення 
облігацій;затвердження звіту про результати публічного розміщення 
облігацій;прийняття рішення про відмову від розміщення 
облігацій;прийняття рішення про анулювання викуплених 
облігацій;прийняття рішення про дострокове погашення 
облігацій;прийняття рішення про продовження строків обігу та погашен-
ня облігацій;прийняття рішення про викуп облігацій;прийняття рішення 
про повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання 
емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодав-
ством строки результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій. Результати розгляду питань 
порядку денного:1. Обрали Лічильну комісію у складі Нагаєвської Г.А. та 
Литвин К.І.; 2. Затвердили регламент Загальних зборів.3. Затвердили 
Рішення про публічне розміщення облігацій ПрАТ «АБС-УКР» Серії А та 
затвердили запропоновані параметри випуску облігацій.4. Прийняли рі-
шення визначити Генерального директора Товариства уповноваженим 
органом, який буде здійснювати та контролювати наступні процедурні 
питання, пов’язані з публічним розміщенням облігацій:прийняття рішен-
ня про залучення до розміщення андерайтера; прийняття рішення про 
дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками в 
процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований 
обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації 
повністю оплачено);затвердження результатів укладання договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; за-
твердження результатів публічного розміщення облігацій;затвердження 
звіту про результати публічного розміщення облігацій. Визначити Нагля-
дову раду Товариства уповноваженим органом, який буде здійснювати 
та контролювати наступні процедурні питання, пов’язані з публічним 
розміщенням облігацій:зміни дат початку та закінчення укладання дого-
ворів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій;внесення змін до проспекту емісії облігацій;прийняття рішення 
про відмову від розміщення облігацій;прийняття рішення про анулюван-
ня викуплених облігацій;прийняття рішення про дострокове погашення 
облігацій;

-прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення 
облігацій;прийняття рішення про викуп облігацій;прийняття рішення про 
повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емі-
сії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством 
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строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 07.11.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.Позачергові загальні 
збори акціонерів було скликано за рішенням Наглядової ради Товари-
ства (Протокол засідання від 05.10.2017р.) ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обран-
ня лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Затвер-
дження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3.Про надання згоди на укладання з Департаментом еконо-
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради договору 
пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва на другу чергу будівництва з реконструкції та 
забудови території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською 
та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва. 4.Про надання повно-
важень на погодження умов та підписання від імені Товариства договору 
пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва на другу чергу будівництва з реконструкції та 
забудови території, обмеженої вулицями Глибочицькою, Студентською 
та Пимоненка у Шевченківському районі м.Києва. 5.Про попереднє на-
дання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.6.Про надан-
ня відповідних повноважень. Результати розгляду питань порядку 
денного:.1 Обрали Лічильну комісію у складі:Нагаєвська Г.А.,Литвин К.І, 
Петроченка Є.Л.2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії 
припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах під-
сумків голосування та підписання ними протоколу.2 .Затвердили регла-
мент Загальних зборів. 3. Надали згоду на укладання між Товариством 
та Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на другу чергу бу-
дівництва з реконструкції та забудови території, обмеженої вулицями 
Глибочицькою, Студентською та Пимоненка у Шевченківському районі 
м.Києва.4. Уповноважили Генерального директора Товариства Сарахма-
на О.І. укласти та підписати від імені Товариства договір пайової участі. 
5. Попередньо надали згоду на вчинення ПрАТ «АБС-УКР» протягом од-
ного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціоне-
рів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість 
майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 
відсотків вартості активів ПрАТ «АБС-УКР» за даними річної фінансової 

звітності за 2016 рік та гранична сукупна вартість значних правочинів 
складає не більше 200 відсотків вартості активів за даними річної фінан-
сової звітності за 2016 рік, у тому числі, але не виключно: договорів про 
передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. 
договору поруки) Товариства, додаткових угод до договорів забезпечен-
ня Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третіх осіб;договорів купівлі-продажу квартир;договорів купівлі-продажу 
нерухомого майна; договорів про відчуження основних фондів та іншого 
майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засо-
бів, обладнання та іншого рухомого майна);договорів (контрактів) про 
довгострокову (на три і більше років) оренду (найм) основних фондів та 
іншого майна товариства (в тому числі нерухомого та транспортних 
засобів);договорів купівлі-продажу цінних паперів;договорів викупу облі-
гацій власного випуску;договорів на придбання корпоративних прав на 
участь в інших підприємницьких, господарських товариствах та підпри-
ємствах, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших під-
приємницьких, господарських товариств та підприємств майна, що на-
лежить акціонерному товариству; договорів купівлі-продажу, міни, 
фінансової допомоги; кредитних договорів з банківськими установами, 
додаткових договорів/угод до вже укладених договорів про надання по-
слуг та/або виконання робіт, страхування, оренди та інших договорів 
щодо права користування, договорів на банківське обслуговування, угод, 
додаткових договорів/угод до вже укладених договорів). 6 .Надали На-
глядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рі-
шення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо 
схвалених у пункті №5 Порядку денного Загальними зборами акціонерів 
значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які бу-
дуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рі-
шення Загальними зборами; погоджувати/визначати перелік майна (май-
нових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/
іпотеку, придбанню, тощо;надавати згоду (уповноважувати з правом пе-
редоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, по-
садовими особами органів управління Товариства попередньо схвале-
них у пункті №5 Порядку денного Загальними зборами значних 
правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. 6. Інформація про 
дивіденди: рішень про виплату дивідендів уповноваженим органом Това-
риства не приймалось.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЕФЕКТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00333919
3. Місцезнаходження 61010, м. Харкiв, 

вул. Георгiївська, 10
4. Міжміський код, телефон 
та факс

057 7372482 057 7574480

5. Електронна поштова 
адреса

econom@effect.ua

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

www.effect.ua/shareholders/

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

ii. текст повідомлення
19.04.2018 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватно-

го акцiонерного товариства «Ефект» (протокол № 31 вiд 19.04.2018 р.), 
було прийнято рiшення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ЕФЕКТ» в ходi поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв АТ «ЕФЕКТ» значних правочинiв, у тому числi, 
але не виключно правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю 
кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, 
укладених АТ «ЕФЕКТ», депозитних договорiв, договорiв про надання 
фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв пози-
ки, в тому числi спiвробiтникам АТ «ЕФЕКТ», поставки, укладення договорiв 
придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ЕФЕКТ», укладення 

договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг 
тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших 
господарських договорiв, за якими АТ «ЕФЕКТ» виступає чи буде виступа-
ти будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю правочинiв 6,0 (шiсть) 
млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чин-
ним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна АТ 
«ЕФЕКТ», збiльшення/зменшення вартостi активiв АТ «ЕФЕКТ» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу 
гривнi до iноземних валют.

2.Уповноважити Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Дмитра 
Iллiча або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповноважену 
на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», протя-
гом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi АТ «ЕФЕКТ» значних 
правочинiв або особу, яка виконує його обов’язки, або iншу особу, уповно-
важену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ», 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi АТ «ЕФЕКТ» 
значних правочинiв.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 22 456,00 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -26,7189%. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй - 2986 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах - 2936 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй , що проголосува-
ли «за» прийняття рiшення - 2936 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 0шт.

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 Бобик Дмитро Iллiч
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво 
“ефеКт”
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рІчна ІнформацІя
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і 
телефон емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПIДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА", 
04691254, вул.Панькiвська,11, м. Київ, 
Голосiївський р-н, 01033, Україна, 
0442883279 

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

24.04.2018

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

http://giproshtuv.com.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=
53&Itemid=63

4. Найменування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - 
аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової 
звітності.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ 
ЮКРЕЙН», 23731031

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2017 року. Кворум 
зборів: 92,6244% до загальної кількості голосів.
Порядок денний: 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товари-
ства. 2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на 
річних Загальних зборах Товариства. 3.Обрання Голови та секретаря 
річних Загальних зборів Товариства. 4.Затвердження порядку проведення 
річних Загальних зборів Товариства. 5.Звіт Генерального директора 
Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Генерального директора Товариства. 6.Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства. 7.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної 
комісії Товариства. 8.Затвердження річного звіту Товариства та результа-
тів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 9.Про 
розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. 10.Прийняття 
рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товари-
ства Деркача О.В., Богуцького О.А., Шидлика Т.З. 11. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) 
з ними. 13. Про внесення змін до Статуту товариства. Затвердження 
нової редакції Статуту Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень 
до внутрішніх положень Товариства. Затвердження положень Товариства 
«Про загальні збори», «Про Наглядову раду» в новій редакції. Генераль-
ний директор ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» Кокошин О.В. 
Питання 1.Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства». 
Вирішили: Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у 
кількості 3-ох осіб: Ключник Л.М., Феоктістову Т.О., Сердюк Л.А. Головою 
Лічильної комісії обрати Ключник Л.М. Результати голосування: «ЗА» -  
4 758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів «УТРИМАЛИСЬ» 
- 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 
ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято . 
Питання 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування 
на річних Загальних зборах Товариства». Вирішили: Бюлетень для 
голосування засвідчується Головою Реєстраційної комісії. Засвідчення 
бюлетеня для голосування включає його підписання Головою Реєстрацій-
ної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису». 
Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % 
«ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 
АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИ-
МИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. Питання 3. Обрання Голови та 
секретаря річних Загальних зборів Товариства. Вирішили: Обрати 
Головою річних Загальних зборів Товариства Кокошина О.В., секретарем 
Загальних зборів Товариства - Мельник А.Т.. Результати голосування: 
«ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ 
БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 
АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. 
Рішення прийнято . Питання 4. Затвердження порядку проведення річних 
Загальних зборів Товариства. Вирішили: «Затвердити наступний порядок 
проведення Загальних зборів Товариства: 1. З питань, винесених на 
розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надавати 
виступаючим до 10 хвилин. 

2. Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку 
денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання 
порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з 
цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати 
проект рішення, потім переходити до голосування. 3. Питання ставляться 
доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю 
зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові 
акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані 
коротко та чітко. 4. Голосування з питань порядку денного провести з 
використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів 
при реєстрації. 5. Після вичерпання порядку денного та оголошення 
результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних 
зборів голові зборів оголосити про їх закриття». Результати голосування: 
«ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ 
БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 
АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. 
Рішення прийнято. Питання 5.Звіт Генерального директора Товариства за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального 
директора Товариства. Вирішили: Затвердити звіт Генерального 
директора ПАТ "УКРГІПРОШТУВ" за 2016 рік. Результати голосування: 
«ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, що 
складає 0 % «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІО-
НЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 
голосів. Рішення прийнято. Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства. Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ 
"УКРГІПРОШТУВ" за 2016 рік. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 
голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У 
ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. 
Питання 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства. Вирішили: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 
2016 рік. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 
100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 
голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнани-
ми НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. Питання 8. Затвер-
дження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році. Вирішили: Затвердити річний звіт 
Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2016 році. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 
100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 
голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнани-
ми НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. Питання 9. Про 
розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. Вирішили: 1. Не 
затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році 
отримано збиток у розмірі 797 тис. грн.. 2.Затвердити запропонований 
порядок покриття збитків: - збитки 2016 року у розмірі 797 тис. грн. 
покрити у відповідності до чинного законодавства». Результати голосу-
вання: «ЗА» - 4 755 123 голосів, що складає 99,9365 % «ПРОТИ» - 3020 
голосів, що складає 0,0635 % «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ 
ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 
голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнани-
ми НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, . Рішення прийнято. Питання 10. Прий-
няття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради
Товариства Деркача О.В., Богуцького О.А., Шидлика Т.З.. Вирішили: 
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Деркача 
О.В., Богуцького О.А., Шидлика Т.З.» Результати голосування: «ЗА» - 4 
758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМА-
ЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ 
УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення 
прийнято. Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
Обрання членів Наглядової ради здійснювалось виключно шляхом 
кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх 
кандидатів одночасно. 
Підсумки кумулятивного голосування: кількість кумулятивних голосів 
поданих “ЗА” кандидата Деркача Олександра Вікторовича (представник 
акціонера) - 4 758 143 голосів; за кандидата Богуцького Олександра 
Андрійовича(представник акціонера) – 4 758 143 голосів; за кандидата 
Максимчука Анатолія Олександровича (незалежний директор) - 4 758 143 
голосів; за кандидата Шидлика Тараса Зіновійовича (представник

публiчне аКцiонерне товариСтво “уКраЇнСьКий Генеральний iнСтитут 
по проеКтуваннЮ пiдприЄмСтв ШтучноГо волоКна”
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акціонера) - 4 758 143 голосів; за кандидата Бондаренко Євгенія Анатолійови-
ча ( незалежний директор) - 4 758 143 голосів. За результатами кумулятивного 
голосування Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 
Деркача Олександра Вікторовича – представник акціонера; Богуцького 
Олександра Андрійовича - представник акціонера; Максимчука Анатолія 
Олександровича (незалежний директор); Шидлика Тараса Зіновійовича - 
представник акціонера; Бондаренко Євгенія Анатолійовича ( незалежний 
директор). Рішення прийнято. Питання 12.Затвердження умов цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
ними. Вирішили: Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на 
безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства. Доручити та надати відповідні повноваження 
Генеральному директору ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» підписати цивільно-правові 
договори з членами Наглядової ради Товариства». Результати голосування: 
«ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМА-
ЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ 
У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. 
Питання 13.Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової 
редакції Статуту Товариства. Вирішили: 1. Прийняти зміни і доповнення до 
Статуту ПАТ «УКРГІПРОШТУВ», пов’язані з приведенням положень Статуту у 
відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 
Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ

ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА». 2. Доручити і надати відповідні 
повноваження Генеральному директору ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» Кокошину 
О.В. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» . 3. Доручити 
Генеральному директору ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» Кокошину О.В. або 
уповноваженій ним особі за довіреністю здійснити всі необхідні дії щодо 
державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до 
чинного законодавства України. Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 
голосів, що складає 100 % «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, 
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» 
- 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними 
НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів. Рішення прийнято. Питання 14. Про внесення змін 
та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Затвердження положень 
Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» в новій редакції. 
Вирішили: Прийняти зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства. 
Затвердити нову редакцію положень Товариства «Про загальні збори», «Про 
Наглядову раду». Доручити і надати відповідні повноваження Голові 
Наглядової ради ПАТ «УКРГІПРОШТУВ» підписати нові редакції Положень. 
Результати голосування: «ЗА» - 4 758 143 голосів, що складає 100 % 
«ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ 
АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, «КІЛЬ-
КІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ визнаними НЕДІЙСНИМИ» 
- 0 голосів. Рішення прийнято. 
6. Інформація про дивіденди: дивіденди не нараховувались і не виплачу-
вались.

Генеральний директор  о.в.Кокошин

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «АСВIО БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 09809192
3. Місцезнаходження: 14000 м.Чернiгiв, вул.Преображенська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 616-027, (0462) 616-029
5. Електронна поштова адреса: elena.khudijash@asviobank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

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

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» від-
булися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Голови 
Спостережної ради Ярошенко Романа Валерiйовича. Повноваження по-
садової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття 
вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Пе-
ребував на посадi з 21.12.2009 року. Володiє часткою 6,5617% в статут-
ному капiталi. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» від-
булися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Спостережної ради Супруненко Вячеслава Івановича. Повноваження 
посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття 
вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Пе-
ребував на посадi з 05.07.2016 року. Володiє часткою 60,8044% в статут-
ному капiталi. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» від-
булися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Спостережної ради Заєць Андрія Григоровича. Повноваження посадо-
вої особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного 
рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Перебував на 
посадi з 05.07.2016 року. Володiє часткою 3,6473% в статутному капiталi. 
Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Не-

погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» від-
булися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Спостережної ради Змаженко Марини Сергіївни. Повноваження посадо-
вої особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного 
рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Перебувала на 
посадi з 26.12.2014 року. Часткою в статутному капiталi Банку не воло-
діє. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» від-
булися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Спостережної ради Соловйової Інеси Володимирівни. Повноваження 
посадової особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття 
вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Пе-
ребувала на посадi з 26.12.2014 року. Часткою в статутному капiталi 
Банку не володіє. Фiзична особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Голову Наглядової ради Ярошенка Романа 
Валерiйовича (Акціонер). Пiдстава прийняття рiшення - приведення 
складу Наглядової ради Банку до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України та виконання вимог з-ну «Про акціонерні 
товариства». Акціонер банку володiє часткою 6,5617% в статутному 
капiталi банку. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Обрано з дати затвердження повноважень загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018 року на строк не більше ніж три роки у відповід-
ності до Статуту та законодавства України. Посади, які обіймала поса-
дова особа протягом останніх п'яти років: 11.02.2010 (по теперішній час) 
АТ «Акціонерний банк Приватінвест» (16.04.2010 р. назву змінено на 
ПАТ «АСВІО БАНК») Голова Спостережної ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Члена Наглядової ради Супруненко Вячеслава 
Івановича (Акціонер). Пiдстава прийняття рiшення - приведення складу 
Наглядової ради Банку до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України та виконання вимог з-ну «Про акціонерні 
товариства». Акціонер банку володiє часткою 60,8044% в статутному 
капiталi банку. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспорт-
них даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Обрано з дати затвердження повноважень загальними зборами 
акцiонерiв 23.04.2018 року на строк не більше ніж три роки у відповід-
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ності до Статуту та законодавства України. Посади, які обіймала посадо-
ва особа протягом останніх п'яти років: 21.12.2006 - 07.04.2011 ТОВ 
«Юридична фірма «Правозахисник», Директор. 07.04.2011 (по теперіш-
ній час) ТОВ «Юридична фірма «Правозахисник», переведений на по-
саду Генеральний директор.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №2-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Члена Наглядової ради Заєць Андрія Григоровича 
(Акціонер). Пiдстава прийняття рiшення - приведення складу Наглядової 
ради Банку до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України та виконання вимог з-ну «Про акціонерні товариства». Акціонер 
банку володiє часткою 3,6473% в статутному капiталi банку. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано з дати за-
твердження повноважень загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 
року на строк не більше ніж три роки у відповідності до Статуту та зако-
нодавства України. Посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п'яти років: 27.03.2001 (по теперішній час) Товариство з обме-
женою відповідальністю «ФІНАТЕК» Директор.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Члена Наглядової ради Змаженко Марину Сергіїв-
ну (Незалежний член). Пiдстава прийняття рiшення - приведення складу 
Наглядової ради Банку до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України та виконання вимог з-ну «Про акціонерні 
товариства». Незалежний член Наглядової ради часткою в статутному 
капiталi Банку не володіє. Фiзична особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано з дати затвердження повноважень загальними 
зборами акцiонерiв 23.04.2018 року на строк не більше ніж три роки у 
відповідності до Статуту та законодавства України. Посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п'яти років: 02.08.2010 - 31.10.2012 
ТОВ «Спецстройстандарт», Економіст; 01.11.2012 - 29.11.2013 ТОВ «Ки-
ївбізнесхолдинг», Головний економіст; 29.12.2014 (по теперішній час) 
ПАТ «АСВІО БАНК» Член Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Члена Наглядової ради Соловйову Інесу Володи-
мирівну (Незалежний член). Пiдстава прийняття рiшення - приведення 
складу Наглядової ради Банку до вимог нормативно-правових актiв 
Нацiонального банку України та виконання вимог з-ну «Про акціонерні 
товариства». Незалежний член Наглядової ради часткою в статутному 
капiталi Банку не володіє. Фiзична особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Обрано з дати затвердження повноважень загальними 
зборами акцiонерiв 23.04.2018 року на строк не більше ніж три роки у 
відповідності до Статуту та законодавства України. Посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п'яти років: 01.03.2011 - 31.01.2014 
ТОВ «Компанія «Вежа» Економіст; 01.06.2014 (по теперішній час) ТОВ 
«ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ», Економіст.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., обрано Члена Наглядової ради Новікова Владислава 
Олександровича (Незалежний член). Пiдстава прийняття рiшення - при-
ведення складу Наглядової ради Банку до вимог нормативно-правових 
актiв Нацiонального банку України та виконання вимог з-ну «Про акціо-
нерні товариства». Незалежний член Наглядової ради часткою в статут-
ному капiталi Банку не володіє. Фiзична особа не надала згоди на роз-
голошення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Обрано з дати затвердження повноважень за-
гальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 року на строк не більше ніж три 
роки у відповідності до Статуту та законодавства України. Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 07.12.2011 - 
31.08.2017 ТОВ «Позняки - Жил - Буд», Заступник голови правління з 
економічних питань та юридичних питань.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» відбулися 
змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї Бережної Галини Павлiвни. Повноваження посадової особи втратили 
чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення загальними 
зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Перебувала на посадi з 15.04.2010 року. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АСВIО БАНК» не володiє. Фiзична осо-
ба не надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» відбу-
лися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Артюх Iнни Анатолiївни. Повноваження посадової осо-
би втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного рiшення 
загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Перебувала на посадi з 
15.04.2010 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АСВIО БАНК» не 
володiє. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних да-
них. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Рішенням загальних зборів акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АСВIО БАНК», що оформлено Протоколом №1-2018 від 
23.04.2018 р., згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» відбу-
лися змiни в складi посадових осiб: припинено повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Терентьєвої Тетяни Павлівни. Повноваження посадової 
особи втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття вiдповiдного 
рiшення загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Перебувала на 
посадi з 21.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АСВIО 
БАНК» не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.

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

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

2. Голова правлiння  воїнова л.а.
23.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00178353
3. Місцезнаходження 51400, Днiпропетровська область, 

мiсто Павлоград, Соборна, 76
4. Міжміський код, телефон та
 факс

(0563) 26-85-64 -

5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.dtek.com

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

ii. текст повідомлення
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
про розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнен-
ня, на вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах на загаль-
ну граничну суму одночасно не бiльше 400 000 000 доларiв США або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї 
суми в гривнях станом на дату прийняття даного рiшення, вiдповiдно до 
курсу НБУ складає 10 490 400 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 400 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 10 490 400 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 39 999 035 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 26,23%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

приватне аКцiонерне товариСтво «дтеК павлоГрадвуГiлля»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 
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20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
з купiвлi електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються 
вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї 
України, зокрема, з метою її експорту, з граничною сукупною вартiстю всiх 
таких правочинiв не бiльше 30 000 000 000 грн.

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 30 000 000 000 грн.;
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 39 999 035 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 75,00%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
з продажу вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю не 
бiльше 58 000 000 000 грн.

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 58 000 000 000 грн.;
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 39 999 035 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 145,00%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
про надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги 
та /або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну 
суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно 
не бiльше 2 400 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй 
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 
дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату 
прийняття даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 62 942 400 000 
грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв:2 400 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 62 942 400 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 39 999 035 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 157,36%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
про отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомо-
ги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповорот-
ної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше  
2 400 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, 
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчи-
нення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття 
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 62 942 400 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв:2 400 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 62 942 400 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 39 999 035 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 157,36%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв на загальну гра-
ничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 1 400 000 000 доларiв США або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї 
суми в гривнях станом на дату прийняття даного рiшення, вiдповiдно до 
курсу НБУ складає 36 716 400 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв:1 400 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 36 716 400 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 39 999 035 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 91,79%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на 
вiдповiдних депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну 
суму одночасно не бiльше 400 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї 
суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на дату вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях 
станом на дату прийняття даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 
10 490 400 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 400 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 10 490 400 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 39 999 035 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 26,23%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 
20.04.2018 № 1/2018) про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв 
з продажу електричної енергiї на експорт за цiнами та в об’ємi, якi визна-
чаються вiдповiдно до договорiв з кожним контрагентом, з граничною сукуп-
ною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 30 000 000 000 грн.

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 30 000 000 000 грн.;
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 39 999 035 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 75,00%;

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-
НЯТТЯ РIШЕННЯ: 5 577 439 940.

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 
ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.

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

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

2. Найменування посади Воронiн Сергiй Анатолiйович 
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

приватне акцiонерне товари-
ство «вiнницьке обласне 
пiдприємство автобусних 
станцiй 10599», 03115815, 21009 
вiнницька область - м. вiнниця 
вул. Київська, 8, (0432) 67-32-72

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

23.04.2018 

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

vopas.ucoz.org

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

приватна аудиторська фiрма 
«Свiтлана-аудит», 21326993

5. Інформація про загальні збори черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 23.03.2017 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття 
рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, затвердження регла-
менту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.3.Звiт наглядової ради 
товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень 
наглядової ради товариства.4.Звiт правлiння про результати фiнансово - гос-
подарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту правлiння та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2017 рiк. 5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної 
комiсiї товариства. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 
результатами фiнансового 2016 року. Порядок розподiлу прибутку товариства 
за 2016 рiк. 7.Прийняття рiшення про змiну типу товариства.
8.Прийняття рiшення про змiну найменування товариства. 9.Затвердження 
та внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. 10.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту 
товариства, викладеного у новiй редакцiї. 11.Затвердження положення про 
наглядову раду. 12.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови 
та членiв наглядової ради товариства. 13.Обрання членiв наглядової ради 
товариства. 14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з головою 
та членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядо-
вої ради товариства. 
Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової ради 
Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку денного 
розглянутi i по кожному з них прийнято вiдповiдне рiшення: 1)- Вiдповiдно до 
статтi 44 Закону України «Про акцiонернi товариства», для пiдрахунку голосiв 
на рiчних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, 
пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведен-
ня голосування на загальних зборах, повноваження лiчильної комiсiї за дого-
вором про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 8Р/01-14 вiд 27 
сiчня 2014 року покладено на депозитарну установу ТОВ «Фондова компанiя 
«Торговець цiнними паперами «Реєстр-Консалтинг», в складi трьох осiб, пер-
сонально: Герасименко Олена Євгенiвна, Бенiвська Оксана Володимирiвна, 
Наконечна Тетяна Сергiївна. Строк повноважень призначеної лiчильної 
комiсiї встановити до дати закриття зазначених загальних зборiв акцiонерiв. 
2)- Для проведення загальних зборiв прийняти наступнi рiшення: 
1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акцiя - 1 
голос, крiм кумулятивного голосування. 2.Всi зауваження, якi потрiбно вноси-
ти до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням 
прiзвища, iменi, по батьковi/найменування акцiонера, кiлькостi та типу належ-
них йому акцiй, а у випадку зауважень представником акцiонера - до вищепе-
рерахованої iнформацiї додавати копiю доручення. 3.Запитання подавати в 
письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло 
запитання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батькові/ найменування 
акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у випадку надання запи-
тання представником акцiонера - до вищеперерахованої iнформацiї додава-
ти копiю доручення. 4.З усiх питань порядку денного провести голосування 
виключно з використанням бюлетенiв. 5.Одна особа по одному питанню ви-
ступає тiльки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затвердити регламент 
роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства: 
1.Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 
3.Запитання - до 2 хв.; 4.Вiдповiдi на запитання - до 3 хв. 3)- Затвердити 
звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк. Роботу наглядової ради за 
звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової 
ради товариства. 4)- Затвердити звiт правлiння про результати

фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу правлiння 
товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi на-
прямки дiяльностi на 2017 рiк. 5)- Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк за 
наслiдками їх розгляду. 6)- Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за ре-
зультатами фiнансового 2016 року. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 
2016 рiк в розмiрi 450 935 гривень 00 копiйок наступним чином: 450 935 гривня 
00 копiйок (100% вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на фор-
мування фонду розвитку виробництва та матерiально-технiчної бази товари-
ства. 7)- Змiнити тип товариства з публiчного на приватне. 8)- Змiнити наймену-
вання товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВIННИЦЬКЕ 
ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ 10599» НА ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВ-
ТОБУСНИХ СТАНЦIЙ 10599». 9)- Затвердити та внести змiни до статуту това-
риства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10)- Уповноважити голову 
зборiв Продiвус Свiтлану Володимирiвну та секретаря зборiв Бойчук Iрину 
Андрiївну на пiдписання змiн до статуту товариства, викладеного у новiй 
редакцiї. Доручити Бенiвськiй Оксанi Володимирiвнi (паспорт АТ 062298, вида-
ний Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi 30 сiчня 2014 року, 
реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2786810403) здiйснити 
заходи пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн та доповнень до статуту това-
риства, викладеного у новiй редакцiї. 11)- Затвердити положення про наглядо-
ву раду. 12)- В зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та членiв 
наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складi - 
Продiвус Свiтлани Володимирiвни, Продiуса Iвана Iвановича, Беркуна Олек-
сандра Олександровича. 13)- Обрати членами наглядової ради товариства три 
особи, персонально: Продiвус Свiтлану Володимирiвну, Продiуса Iвана 
Iвановича, Беркуна Олександра Олександровича строком на три роки. 14)- За-
твердити умови трудового договору з головою наглядової ради товариства в 
редакцiї, що доведена до вiдома присутнiх. З членами наглядової ради укласти 
безоплатнi цивiльно-правовi договори в редакцiї, що доведена до вiдома 
присутнiх. Вiд iменi товариства уповноважити на пiдписання вищезазначених 
договорiв з головою та членами наглядової ради голову правлiння товари-
ства. 
позчерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.12.2017 року. ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення з питань порядку проведен-
ня позачергових загальних зборiв, затвердження регламенту роботи позачер-
гових загальних зборiв акцiонерiв товариства. 3.Затвердження та внесення 
змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
4.Визначення уповноваженої особи на пiдписання змiн до статуту товариства, 
викладеного у новiй редакції 
Особою, що iнiцiювала проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, 
є голова Наглядової ради Товариства. Питання щодо порядку денного були 
запропонованi теж головою Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не 
надходило. Всi питання порядку денного розглянутi i по кожному з них прийня-
то вiдповiдне рiшення: 1)- Вiдповiдно до статтi 44 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних збо-
рах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших пи-
тань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових 
загальних зборах, повноваження лiчильної комiсiї за договором про надання 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 8Р/01-14 вiд 27 сiчня 2014 року по-
кладено на депозитарну установу ТОВ «Фондова компанiя «Торговець цiнними 
паперами «Реєстр-Консалтинг», в складi трьох осiб, персонально: Бенiвськiй 
Оксанi Володимирiвнi, Богомольнiй Наталi Вiкторiвнi, Дiдур Наталiї Дмитрiвнi. 
Строк повноважень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття 
зазначених позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 2)- Для проведення поза-
чергових загальних зборiв прийняти наступнi рiшення: 1.Голосування на збо-
рах проводиться за принципом: 1 голосуюча акцiя - 1 голос, крiм кумулятивного 
голосування.
2.Всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в 
письмовiй формi з зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi/найменування 
акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у випадку зауважень пред-
ставником акцiонера - до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю до-
ручення. 3.Запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання 
порядку денного, по якому виникло запитання iз зазначенням прiзвища, iменi, 
по батьковi/найменування акцiонера, кiлькостi та типу належних йому акцiй, а у 
випадку надання запитання представником акцiонера - до вищеперерахованої 
iнформацiї додавати копiю доручення. 4.З усiх питань порядку денного про-
вести голосування виключно з використанням бюлетенiв. 5.Одна особа по од-
ному питанню виступає тiльки 1 раз. 6.Збори провести без перерви. Затверди-
ти регламент роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства: 
1.Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.; 2.Виступи - до 3 хв.; 3.За-
питання - до 2 хв.; 4.Вiдповiдi на запитання - до 3 хв. 3)- Затвердити та внести 
змiни до Cтатуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
4)- Уповноважити голову зборiв Продiвус Свiтлану Володимирiвну та секретаря 
зборiв Бойчук Iрину Андрiївну на пiдписання змiн до статуту товариства, ви-
кладеного у новiй редакцiї. Доручити Бенiвськiй Оксанi Володимирiвнi

приватне аКцiонерне товариСтво «вiнницьКе облаСне пiдприЄмСтво автобуСних Станцiй 10599»
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(паспорт АТ 062298, виданий Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй 
областi 30 сiчня 2014 року, реєстрацiйний номер облiкової картки 
платника податкiв 2786810403) здiйснити заходи пов'язанi з державною 
реєстрацiєю

змiн та доповнень до статуту товариства, викладеного у новiй  
редакцiї.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, м. Запорiжжя, вул. Добро-

любова, 20
4. Міжміський код, телефон та факс 0445944586 0445944586
5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
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
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) про 
попереднє надання згоди на вчинення правочинiв предметом яких є розмiщення 
Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних 
депозитних рахунках у банкiвських установах на загальну граничну суму одно-
часно не бiльше 300 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй 
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату 
вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття 
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 7 867 800 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 300 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 7 867 800 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 22 443 385 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 35,06%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, 
а саме правочинiв купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї).

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 22 000 000 000 грн.;
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 22 443 385 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 98,02%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв про надання Товари-
ством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної 
процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше  
1 500 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, 
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчи-
нення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття 
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 39 339 000 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 1 500 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 39 339 000 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 22 443 385 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 175,28%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) про 
попереднє надання згоди на вчинення правочинiв про отримання Товариством 
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної 
фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну 
граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одно-
часно не бiльше 1 500 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй 
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату 
вчинення правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття 
даного рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 39 339 000 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 1 500 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 39 339 000 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 22 443 385 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 175,28%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) про 
попереднє надання згоди на вчинення правочинiв про отримання Товариством 
фiнансових позик та/або кредитiв на загальну граничну суму всiх таких правочинiв 
не бiльше 500 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, 
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення 
правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття даного 
рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 13 113 000 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 500 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 13 113 000 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 22 443 385 000 гривень;

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 
Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 58,43%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
20.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол вiд 20.04.2018 № 1/2018) про 
попереднє надання згоди на вчинення правочинiв про розмiщення Товариством 
тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних ра-
хунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, буд. 4) на загальну граничну суму одночасно не 
бiльше 300 000 000 доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, 
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення 
правочину (еквiвалента цiєї суми в гривнях станом на дату прийняття даного 
рiшення, вiдповiдно до курсу НБУ складає 7 867 800 000 грн.)

Гранiчна сукупна вартiсть Правочинiв: 300 000 000 доларiв США 
(еквiвалента цiєї суми в гривнях, вiдповiдно до курсу НБУ станом на дату 
прийняття даного рiшення складає 7 867 800 000 грн.);

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

публiчне аКцiонерне товариСтво “дтеК днiпроенерГо”
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звiтностi: 22 443 385 000 гривень;
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом таких 

Правочинiв, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства – 35,06%;

ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ: 5 967 432
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАСТI У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РIШЕННЯ: 4 106 415.
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ: 0.
iii. підпис

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

2. Найменування посади Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 00131268
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, вул. Остров-

ського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-45-84 (044) 594-45-84
5. Електронна поштова адреса ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.donetskoblenergo.dn.
ua/2016-02-09-06-39-02/2016-02-09-
11-03-24.html

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у 
зв’язку iз проведенням 20.04.2018 року рiчних Загальних зборiв ПАТ 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) 
(далi - Товариство) та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства, припинено повноваження члена Наглядової ради та 
Голови Наглядової Товариства - представника iнтересiв акцiонера 
Товариства – DTEK ENERGY B.V. - Гелюха Iвана Миколайовича, паспорт 
ВВ 432725, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 
11.05.1998, який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами 
Товариства, що вiдбулися 20.04.2017 року. Пакетом акцiй, часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi члена Наглядової 
ради Товариства перебував з 20.04.2017 року.
Гелюх Iван Миколайович на посадi Голови Наглядової ради перебував з 
26.05.2017 року згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 26.05.2017 
(протокол № б/н вiд 26.05.2017 року). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у 
зв’язку iз проведенням 20.04.2018 року рiчних Загальних зборiв ПАТ 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) 
(далi - Товариство) та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Товариства - представника iнтересiв акцiонера Товариства – DTEK 
ENERGY B.V. - Сахарука Дмитра Володимировича, паспорт: серiя СА 
№ 027208, виданий 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi, який був обраний на посаду рiчними Загальними збо-
рами Товариства, що вiдбулися 20.04.2017 року. Пакетом акцiй, часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi члена Наглядової 
ради Товариства перебував з 20.04.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" у 
зв’язку iз проведенням 20.04.2018 року рiчних Загальних зборiв ПАТ 
«ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) 
(далi - Товариство) та необхiднiстю обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Товариства - представника iнтересiв акцiонера Товариства – DTEK 
ENERGY B.V. - Маслова Iгоря Олександровича, паспорт серiя ВВ 
№ 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у 
Донецькiй областi 06.03.1998 року, який був обраний на посаду рiчними 
Загальними зборами Товариства, що вiдбулися 20.04.2017 року. Пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi 
члена Наглядової ради Товариства перебував з 20.04.2017 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКО-
БЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) (далi - Товариство) 
прийнято рiшення про лiквiдацiю такого органу управлiння як Ревiзiйна 
комiсiя у зв'язку з чим припиненi повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК 
ЕНЕРГО» (до перейменування - ТОВ «ДТЕК»),

 код за ЄДРПОУ 34225325, володiє 1 шт. простих iменних акцiй Товари-
ства, загальною номiнальною вартiстю 1,25 грн. та складає 0,00% у ста-
тутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 30.03.2012 року вiдповiдно 
до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2012 
року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї перебуває з 14.03.2012 року 
вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 14.03.2013р. (про-
токол №1 вiд 14.03.2013 р.).
На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - Чле-
на Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у зв'язку 
з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї – компанiя DTEK OIL&GAS B.V. (до перейменуван-
ня - DTEK Investments B.V.(ДТЕК Iнвестментс Б.В.), номер у торговельно-
му реєстрi Торгової палати м. Амстердам 34284942, володiє 5 шт. акцiй, 
загальною номiнальною вартiстю 6,25 грн., що вiдповiдно складає 0,00% 
. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На 
посадi перебуває з 30.03.2012 року вiдповiдно до рiшення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2012 року.
На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - 
Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у 
зв'язку з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї - НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
"ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ 32984271. 
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває 
з 30.03.2012 року вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2012 року. 
На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - 
Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у 
зв'язку з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 
(далi – Товариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 
року), вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товари-
ства", прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товари-
ства Гелюха Iвана Миколайовича, який представляє iнтереси акцiонера 
Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Гелюх Iван Миколайович, паспорт ВВ 432725, виданий Київським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй обл., 11.05.1998, на посаду призначений на строк до 
моменту прийняття рiшення про припинення повноважень Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства або до моменту вiдкликання акцiонером - DTEK 
ENERGY B.V. iнтереси якого представляє. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2012 - 09.2013 - директор по стратегiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»; 
09.2013 - 2017 – заступник комерцiйного директора з регуляторних питань 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
2017 по теперiшнiй час - в.о. директора з дистрибуцiї та збуту електроенергiї 
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – То-
вариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), вiдповiдно 
до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", прийнято рiшення про 
обрання членом Наглядової ради Товариства Андрєєву Анастасiю 
Олександрiвну, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK 
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Андрєєва Анастасiя Олександрiвна, паспорт ТТ 301409, виданий Голосiївським 
РВ ГУДМУ України в мiстi Києвi, 01.08.2015, на посаду призначена на строк ддо 
моменту прийняття рiшення про припинення повноважень Загальними збора-
ми акцiонерiв Товариства або до моменту вiдкликання акцiонером - DTEK 
ENERGY B.V. iнтереси якого представляє. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
з липня 2012 до лютого 2018 року включно - Провiдний, головний юрискон-
сульт, менеджер в Департаментi по корпоративному управлiнню ТОВ «ДТЕК»;
з лютого 2018 - по теперiшнiй час - Керiвник Департаменту з правового 
забезпечення ТОВ «ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з правового 
забезпечення продаж великим споживачам ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕ-
НЕРГО», Директор ТОВ «КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ».

публiчне аКцiонерне товариСтво “дтеК донецьКобленерГо”
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Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (далi – 
Товариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства", 
прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства 
Савенкова Олексiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера 
Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Савенков Олексiй Григорович, паспорт №001326816, виданий органом 
8030, на посаду призначений на строк до моменту прийняття рiшення 
про припинення повноважень Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства або до моменту вiдкликання акцiонером - DTEK ENERGY B.V. 
iнтереси якого представляє. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
2018 по теперiшнiй час - Директор з розподiлу електроенергiї

ДТЕК Мережi, експерт виробничо – технiчної служби технiчної дирекцiї 
Донецькобленерго;
2017 р. – 2018 р. – ТОВ «ДТЕК Енерго» – Заступник директора з 
дистрибуцiї;
2012 р. -2017 р. – ПАТ «Київенерго» – Директор забезпечення виробництва.

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 Дегтярьов Олексiй Пилипович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Код за ЄДРПОУ 00131268
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, вул. Остров-

ського, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 594-45-84 (044) 594-45-84

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

http://donetskoblenergo.dn.ua/2016-02-
09-06-39-02.html

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

ii. текст повідомлення
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДО-

НЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загаль-
них зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 

купiвля вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю не 
бiльше 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень без урахування ПДВ та плати 
за перевезення;

гранична сукупна вартiсть правочинiв 1 000 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 2 637 773 000,00 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 37,9108%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65517175; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 46843298; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 46843298;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0;
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДО-

НЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загаль-
них зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 

надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги 
та /або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну 
суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночас-
но не бiльше 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK 
B.V. або iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосеред-
ковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi 
до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK 
B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.

гранична сукупна вартiсть правочинiв * 11 790 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 2 637 773 000,00 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 446,9680%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65517175; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 46843298; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 46843298;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДО-

НЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загаль-
них зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 

отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомо-
ги, та/або поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповорот-
ної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше  
900 000 000 (дев’ятсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у 
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку 
України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юри-
дичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником 
акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв 
DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених 
Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.; 

гранична сукупна вартiсть правочинiв * 23 580 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 2 637 773 000,00 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 893,9359%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65517175; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 46843298; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 46843298;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом 

на дату прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято 
рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної 
поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 
цих Загальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом 
яких є: 

розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнен-
ня, на вiдповiдних депозитних рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну 
суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або 
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.

гранична сукупна вартiсть правочинiв * 2 620 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 2 637 773 000,00 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 99,3262%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65517175; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 46843298; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 46843298;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 ;

публiчне аКцiонерне товариСтво “дтеК донецьКобленерГо”
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*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом 
на дату прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

20.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДО-
НЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення 
про попереднє схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної 
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих За-
гальних зборiв Товариства наступних значних правочинiв предметом яких є: 
розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на 
вiдповiдних депозитних рахунках у банкiвських установах, окрiм 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МIЖНАРОДНИЙ БАНК» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829), 
на загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) 
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення 
вiдповiдного правочину;

гранична сукупна вартiсть правочинiв * 2 620 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

2 637 773 000,00 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках ): 
99,3262%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65517175; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 46843298; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 

46843298;
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
*Зазначається сума правочинiв у гривнi вiдповiдно до курсу НБУ станом 

на дату прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
iii. підпис

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

2. Найменування посади Дегтярьов Олексiй Пилипович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «черКаСбуд-1»

2. Код за ЄДРПОУ 01268928
3. Місцезнаходження 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної 

сотнi, 33. оф. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472360547, 0472360556
5. Електронна поштова адреса em01268928@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em01268928.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р. припинено по-
вноваження: Голови ревiзiйної комiсiї Фесюк Ольги Василiвни. На 
посадi перебувала один рiк. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Члена ревiзiйної комiсiї Ткаченко Галини Василiвни. 
На посадi перебувала один рiк. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення 
паспортних даних. Члена ревiзiйної комiсiї Галкiної Лiни Василiвни. 
На посадi перебувала один рiк. Володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення пас-
портних даних. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р. 
переобрано на новий термiн п’ять рокiв: Голову ревiзiйної комiсiї Фе-
сюк Ольгу Василiвну. Посадова особа останнiх п’ять рокiв займає по-
саду бухгалтера ТОВ «Нова струна». Володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на опри-
людення паспортних даних. Посадова особа є представником 
акцiонера, що володiє 1921762 акцiями. Члена ревiзiйної комiсiї Тка-
ченко Галину Василiвну Посадова особа останнiх п’ять рокiв займає 
посаду юрисконсульта ТОВ «Концерн Нафтаенерго». Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала зго-
ди на оприлюдення паспортних даних. Посадова особа є представни-
ком акцiонера, що володiє 1058253 акцiями. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв 20.04.2018 р. обрано членом ревiзiйної комiсiї 
Ястребову Вiкторiю Миколаївну на термiн п’ять рокiв. Є акцiонером, 
що володiє акцiями Товариства в кiлькостi 10 штук. Посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх пяти рокiв головний 
економiст в ТОВ «Мейк Агро». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на опри-
людення паспортних даних.

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

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

директор  бондаренко Свiтлана василiвна
23.04.2018 р.

особлива інформація прат «центральна будІвель-
на КомпанІя» (код ЄДРПОУ 25594516), адреса: 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 12, тел. (044)-2706414. Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2018р. (протокол №1 від 
20.04.2018р.) згідно Статуту припинено повноваження з 20.04.2018 р.: 
- Голови Наглядової Ради Москалика Юрiя Юхимовича, який володіє 80 
акціями (0,02 % Статутного капіталу), - члена Наглядової Ради Новицької 
Ірини Борисівни, яка володіє 80 акціями (0,02 % Статутного капіталу), - чле-
на Наглядової Ради Ковбасюка Олексія Миколайовича, який володіє 0 акцій 
(0 % Статутного капіталу),  - Ревізора акціонерного товариства Тарасенка 
Євгена Георгійовича, який володіє 0 акцій (0 % Статутного капіталу),

Всі вищевказані посадові особи перебували на посадах з 
28.04.2017 р. 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2018р. (протокол №1 від 
20.04.2018р.) обрано з 20.04.2018 р. строком до наступних річних За-
гальних зборів акціонерів: - Голову Наглядової Ради Москалика Юрiя Юхи-
мовича, який володіє 80 акціями (0,02 % Статутного капіталу) Попередня 
посада:-ПрАТ «Центральна будівельна компанія», Голова Наглядової ради.  
- члена Наглядової Ради Новицької Ірини Борисівни, яка володіє 80 акціями 
(0,02 % Статутного капіталу) Попередня посада:-ПрАТ «Центральна буді-
вельна компанія», член Наглядової ради.  - члена Наглядової Ради Ковбасю-
ка Олексія Миколайовича, який володіє 0 акцій (0 % Статутного капіталу) По-
передня посада:-ПрАТ «Центральна будівельна компанія», член Наглядової 
ради. - Ревізора акціонерного товариства Тарасенка Євгена Георгійовича, 
який володіє 0 акцій (0 % Статутного капіталу) Попередня посада:-ПрАТ «Цен-
тральна будівельна компанія», Ревізор акціонерного товариства. 

Всі вищевказані посадові особи не мають судимості за корисливі та 
посадові злочини, особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Особлива інформація ПрАТ «Центральна будівельна компанія» (код 

ЄДРПОУ 25594516), адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, тел. 
(044)-2706414. відомості про прийняття рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів: 20.04.2018р; Відповідно до Статуту Товариства 
та рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Центральна буді-
вельна компанія» від 20.04.2018р.:Попередньо надати згоду на вчинення 
Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів 
значних правочинів (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема дого-
ворів генерального підряду, договорів на виконання будівельних та інших 
робіт (договорів підряду), договорів купівлі-продажу, тощо та надати по-
вноваження Голові Правління Товариства Грачову Валерію Миколайовичу 
на укладення Товариством значних правочинів граничною сукупність вар-
тості правочинів 200000000 грн.

Гранична сукупність вартості правочинів 200000 тисяч грн., ринко-
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена 
на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.,

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 1019,4 тис. грн..

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 19619,38395%.

Загальна кількість голосуючих акцій 397750; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 397750; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 397750; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «черКаСирибГоСп» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00476814
3. Місцезнаходження: 18005 Черкаська область, місто Черкаси, вулиця 

Портова, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-11-10, 31-91-75
5. Електронна поштова адреса: 00476814@afr.com.ua, ribgosp0472@

ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://cherkassyribgosp.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 простих акцій акціонерного то-
вариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІІ. текст повідомлення 
20 квітня 2018 року ПрАТ «Черкасирибгосп» отримано від 

ПАТ  «НДУ»(код за ЄДРПОУ: 30370711) перелік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Згідно да-
них переліку, сформованого станом на 17.04.2018 року (вих. № 156912 
зв від 18 квітня 2018 року), розмір пакета акцій «фізичної особи» змен-
шився з 1 545 032 шт. до 0 шт.. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру 
пакета акцiй складав: в загальній кількісті акцій 1 545 032 шт., 21,258007 % 
в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 
25,47257 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки 
акцiонера пiсля змiни пакета акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 
0 шт., 0,00 % в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу 
та 0,00 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

20 квітня 2018 року ПрАТ «Черкасирибгосп» отримано від ПАТ «НДУ» 
код за ЄДРПОУ: 30370711) перелік акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства. Згідно даних переліку, 
сформованого станом на 17.04.2018 року (вих. № 156912 зв від 18 квітня 
2018 року), розмір пакета акцій «фізичної особи» збільшився з 5 816 шт. 
до 1 550 848 шт.. Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй 
складав: в загальній кількісті акцій 5 816 шт., 0,080022 % в загальнiй 
кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 0,09588 % в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета 
акцiй склав: в загальнiй кiлькостi акцій 1 550 848 шт., 21,338029 % в за-
гальній кількості акцій у відсотках до статутного капiталу та 25,56846 % 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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 23.04.2018

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 «нд-уКраЇна», 
35018320м. Київ , Оболонський р-н, 04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 
буд. 20 (044) 585-52-88,

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: http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит», 30785437

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 підприєм-
ства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 100134 98853
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13041 12584
Довгострокові фінансові інвестиції 2702 761
Запаси 272 262
Сумарна дебіторська заборгованість 79013 80556
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 0
Власний капітал 52394 51543
Статутний капітал 43100 43100
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

8762 7963

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

46312 46266

Поточні зобов'язання і забезпечення 1428 1044
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

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «КООПЗОВНІШТОРГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 22797815
3. Місцезнаходження: 18028 Україна Черкаська область мiсто Черкаси, 

вулиця Максима Залізняка будинок 142/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-17-72, 71-17-72
5. Електронна поштова адреса: 22797815@afr.com.ua, kvt95@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pjsc-koopzovnishtorg.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення прийнято 20.04.2018 року, загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «КООПЗОВНІШТОРГ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру право-
чинів: укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході по-
точної господарської діяльності Товариства, а саме: правочинів, пов'язаних 
з господарською діяльністю Товариства, відчуженням/придбанням майна 
або послуг, отриманням кредитів, позик, основних засобів у лізинг, надання 
майна Товариства в заставу, протягом одного року з дати прийняття рішен-
ня черговими Загальними зборами 20 квітня 2018 р. 

Гранична сукупна вартість: до 5500 тис. грн. (п'ять мільйонів п'ятсот ти-
сяч гривень) . 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності складає 11018 тис. грн. (одинадцать мільйонів вісімнадцять тисяч 
гривень).

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 
49,92 % відсотків.

Загальна кількість голосуючих акцій 1385 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1384 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» 1339 штук та «проти» 45 штук 
прийняття рішення.

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

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

2. Голова правлiння Погребняк Анатолiй Андрiйович 23.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «КоопЗовнІШторГ»
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рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО», 
00204033, Україна Черкаська обл. Черкаський р-н 18013 м. Черкаси про-
спект Хiмiкiв, буд. 76, 0472397255

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Аудит плюс» 
лтд.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю., 22811147

5. Інформація про загальні збори: 
18.04.2017 проведено річні загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬ-

НИХ ЗБОРIВ:1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв.2. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 р. та основнi напрямки його 
дiяльностi у 2017 р.3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства за 2016 р.4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 р. 
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв дiяльностi 
Товариства за 2016 р.6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства.7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.8. Припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.9. Обрання нового 
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.10. Надання попередньої згоди на укла-
дення Товариством правочинiв.11. Визначення порядку покриття збиткiв Това-
риства за 2016 р.З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та 
членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.Пiдсумки голосування: 
«ЗА» - 471 644 087 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Не бра-
ли участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах . За бюлетеня-
ми, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення при-
йнято. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку 
голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй 
до порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов'язаних iз забез-
печенням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв необхiдно 
обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в такому складi: 1. Вечер-
ська Катерина Володимирiвна - голова комiсiї; 2. Дахненко Анастасiя 
Володимирiвна - член комiсiї; 3. Маринченко Лариса Михайлiвна - член комiсiї. 
З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звiту Правлiння про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 р. та основнi 
напрямки його дiяльностi у 2017 р.Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 
голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi 
- 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 
голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Затвердити звiт Правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 р. та основнi 
напрямки його дiяльностi у 2017 р.З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: За-
твердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р.Пiдсумки 
голосування: «ЗА» - 471 644 087 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. «ПРО-
ТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що стано-
вить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% 
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних збо-
рах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
Рiшення прийнято. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2016 р.З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звiту Наглядової 
ради Товариства за 2016 р.Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 голосiв, 
що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. «УТРИ-
МАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi - 0 

голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних 
акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Рiшення прийнято. Затвер-
дити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчних результатiв 
дiяльностi Товариства за 2016 р. Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 
голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi 
- 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 
голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Затвердити рiчну фiнансову 
звiтность та рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2016 р.З 6-ГО ПИТАННЯ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Това-
риства.Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 голосiв, що становить 100% 
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних збо-
рах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% 
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних збо-
рах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
Рiшення прийнято. Припинити повноваження членiв Наглядової ради. 
Вiдкликати членiв Наглядової ради попереднього складу: - Яковенко Олег 
Олексiйович; -Глущенко Дмитро Олександрович - Дончак Альона Василiвна; 
-Трофименко Тетяна Володимирiвна; - Чижова Олена Петрiвна представник 
акцiонера PALOS ESTABLISHMENT Limited. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.Рiшення прийма-
ється шляхом кумулятивного голосування власникiв простих iменних акцiй. 
Всього зареєстровано (голосiв): 471 644 087 . Пiдсумки голосування: Голоси 
учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином:Кандидат Кiлькiсть голосiв, шт.
Яковенко Олег Олексiйович 471 644 087Глущенко Дмитро Олександрович  
471 644 087Дончак Альона Василiвна 471 644 087Трофименко Тетяна 
Володимирiвна 471 644 087Чижова Олена Петрiвна, представник акцiонера 
PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстрацiйний номер: HE 316171)  
471 644 087Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голо-
сування. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного 
голосування. Рiшення прийнято. До складу Наглядової ради обранi: - Яковенко 
Олег Олексiйович; - Глущенко Дмитро Олександрович; - Дончак Альона 
Василiвна; -Трофименко Тетяна Володимирiвна; - Чижова Олена Петрiвна, 
представник акцiонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстрацiйний номер: 
HE 316171).З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 
голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi 
- 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 
голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Припинити достроково повно-
важення членiв Ревiзiйної комiсiї. Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї попере-
днього складу: - Даценко Людмила Володимирiвна; - Дорошенко Iрина 
Володимирiвна - Барська Лариса Вiталiївна - Сичова Людмила Олександрiвна 
- Гриценко Ольга Павлiвна.З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.Рiшення приймається шляхом ку-
мулятивного голосування власникiв простих iменних акцiй. Всього зареєстро-
вано (голосiв): 471 644 087. Пiдсумки голосування: Голоси учасникiв зборiв 
роздiлилися наступним чином:Кандидат Кiлькiсть голосiв, шт.Даценко Людми-
ла Володимирiвна 471 644 087Дорошенко Iрина Володимирiвна 471 644 
087Барська Лариса Вiталiївна 471 644 087Сичова Людмила Олександрiвна 
471 644 087Гриценко Ольга Павлiвна 471 644 087Не брали участь у голосуваннi 
- 0 голосiв для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними 
недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування. Рiшення прийнято. До 
складу Ревiзiйної комiсiї обрано: - Даценко Людмила Володимирiвна4; - Доро-
шенко Iрина Володимирiвна - Барська Лариса Вiталiївна; - Сичова Людмила 
Олександрiвна; - Гриценко Ольга Павлiвна.З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО: Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинiв.Го-
лосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування. Всього 
зареєстровано (голосiв): 471 644 087.Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 
голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних 
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акцiй. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих iменних акцiй. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих iменних акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 
голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах. Рiшення прийнято. Надати попередню згоду на укла-
дення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися акцiонерним то-
вариством у ходi поточної господарської дiяльностi, протягом одного року з дня 
проведення Загальних зборiв товариства, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 
-правочинiв, направлених на укладання договорiв постачання, купiвлi-продажу 
павливно-енергетичних ресурсiв - сукупна вартiсть таких значних угод не пови-
нна перевищувати суми подвiйної вартостi активiв товариства (1826202 тис.
грн.). -правочинiв, направлених на отримання грошових коштiв (укладання кре-
дитних договорiв з банками) - сукупна вартiсть таких значних угод не повинна 
перевищувати суми подвiйної вартостi активiв товариства (1826202 тис.грн.). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк становить 913101 тис. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 
1826202 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартiстi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк (вiдсотках) - 200,0%.11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Ви-
значення порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 р.Рiшення приймається 
простою бiльшiстю вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у загальних 
зборах власникiв простих iменних акцiй. Всього зареєстровано (голосiв):  
471 644 087. Пiдсумки голосування: «ЗА» - 471 644 087 голосiв, що становить 
100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» 
- 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся для участi у загальних зборах. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що ста-
новить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах. Рiшення прийнято. Збитки, отриманi в 2016 р., покрити за рахунок 
прибутку майбутнiх перiодiв. Розробити заходи, спрямованi на зниження ви-
трат.Повiдомлення про результати голосування по порядку денному Чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО» опублiковано у 
№ 81 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку» вiд 28.04.2017 року.

З метою забезпечення безперебійної роботи товариства наглядова 
рада пат «черкаське хімволокно» ініціювала проведення позачерго-
вих загальних зборів.

15.12.2017 проведено позачергові загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗА-
ГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв.2. Надання попередньої згоди на укладення Това-
риством правочинiв. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та 
членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Пiдсумки го-
лосування: «ЗА» - 471 647 677 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих iменних акцiй. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 
та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, 
що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих iменних акцiй . За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 
голосiв, що становить 0% кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
Рiшення прийнято. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення 
пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з 
пропозицiй до порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов’язаних 
iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах 
акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв в такому складi: 1. Дахненко Анастасiя Володимирiвна - голова 
комiсiї; 2. Мiгулько Ольга Олександрiвна - член комiсiї; 3. Маринченко Лариса 
Михайлiвна - член комiсiї.З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попе-
редньої згоди на укладення Товариством правочинiв. Пiдсумки голосування: 
«ЗА» - 471 647 677 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих iменних акцiй. «ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих простих iменних акцiй. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що ста-
новить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Не брали 
участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 

простих iменних акцiй. За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що 
становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. Прийня-
те рiшення: Надати Товариству згоду на збiльшення обсягу вiдповiдальностi 
Товариства за Договором поруки №193-П/17 вiд 04.09.2017 р. та надати Това-
риству згоду на укладення iз Публiчним акцiонерним товариством «АЛЬФА-
БАНК» (надалi - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №193-П/17 вiд 
04.09.2017 р. (надалi - Додаткова угода-1), у вiдповiдностi з якою Товариство 
поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА «ТЕХНОВА» (далi - Боржник 1) у 
повному обсязi своїх обов’язкiв за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї 
№ 62-МВ/17 вiд 04.09.2017 (надалi - Кредитний договiр 1), згiдно з умовами 
якого Банк вiдкриє/вiдкрив вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю з на-
ступними умовами:- лiмiт кредитної лiнiї - не бiльше нiж сума, що еквiвалентна 
170 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв) гривень та змiнюється згiдно з графiком, 
що передбачений у Кредитному договорi 1, з можливiстю надання у межах 
кредитної лiнiї коштiв у гривнях та доларах США, та євро;- строк дiї кредитної 
лiнiї не бiльше нiж по 31.08.2020 р. (включно);- розмiр процентiв за користуван-
ня кредитною лiнiєю - не бiльше 30% (тридцяти вiдсоткiв) рiчних за користуван-
ня частиною кредиту наданою у гривнi, не бiльше 15% (п’ятнадцяти вiдсоткiв) 
рiчних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не 
бiльше 15% (п’ятнадцяти вiдсоткiв) рiчних за користування частиною кредиту 
наданою у євро. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору 
1, в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу 
вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-
якi змiни Кредитного договору 1, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини 
(траншу) кредитної лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної 
лiнiї та/або розмiр процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/
або розмiр комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/
або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Боржник 1 згiдно з Кредитним догово-
ром 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось 
згiдно з договором поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для 
припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв i встановлена порука залишиться чинною протя-
гом строку дiї договору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у 
тому ж обсязi, що i Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу 
вiдповiдальностi Боржника 1 за Кредитним договором 1. Дана згода є безумов-
ною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Уповноважити Голову 
правлiння або уповноважену ним особу визначати та змiнювати решту умов 
Додаткової угоди-1 та пiдписати Додаткову угоду до Договору поруки №193-
П/17 вiд 04.09.2017 р. вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов 
Договору поруки №193-П/17 вiд 04.09.2017 р. та пiдписувати пов’язанi з цими 
змiнами всi додатковi угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
Надати Товариству згоду на збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за 
Договором поруки №202-П/17 вiд 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на 
укладення iз ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
(надалi - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №202-П/17 вiд 04.09.2017 р. 
(надалi - Додаткова угода-2), у вiдповiдностi з якою Товариство поручилося 
перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ» (надалi - Боржник 2) у повно-
му обсязi своїх обов’язкiв за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 64-
МВ/17 вiд 04.09.2017 р. (надалi - Кредитний договiр 2), згiдно з умовами якого 
Банк вiдкриє/вiдкрив вiдновлювану мультивалютну кредитну лiнiю з наступни-
ми умовами:- лiмiт кредитної лiнiї не бiльше нiж сума, що еквiвалентна 165 000 
000,00 (Сто шiстдесят п’ять мiльйонiв) гривень та змiнюється згiдно з графiком, 
що передбачений у Кредитному договорi 2, з можливiстю надання у межах 
кредитної лiнiї коштiв у гривнях та доларах США;- строк дiї кредитної лiнiї не 
бiльше нiж по 31.08.2020 р. (включно);- розмiр процентiв за користування кре-
дитною лiнiєю не бiльше 30% (тридцяти вiдсоткiв) рiчних за користування час-
тиною кредиту наданою у гривнi, не бiльше 15% (п’ятнадцяти вiдсоткiв) рiчних 
за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не бiльше 15% 
(п’ятнадцяти вiдсоткiв) рiчних за користування частиною кредиту наданою у 
євро. Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни Кредитного договору 2, в тому 
числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi То-
вариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни Кредитного 
договору 2, внаслiдок яких збiльшується розмiр частини (траншу) кредитної 
лiнiї, строк користування частиною (траншем) кредитної лiнiї та/або розмiр 
процентiв за користування кредитною лiнiєю/траншем, та/або розмiр комiсiйних 
винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких 
iнших платежiв, якi Боржник 2 згiдно з Кредитним договором 2 повинен сплачу-
вати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згiдно з договором 
поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки 
наданої Товариством та не потребують окремого рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї дого-
вору поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i 
Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi 
Боржника 2 за Кредитним договором 2. Дана згода є безумовною, безвiдкличною 
i не обмеженою строком дiї. Уповноважити Голову правлiння або уповноваже-
ну ним особу визначати та змiнювати решту умов Додаткової угоди-2 та 
пiдписати Додаткову угоду до Договору поруки №202-П/17 вiд 04.09.2017 р. вiд 
iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов Договору поруки №202-
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П/17 вiд 04.09.2017 р. та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi 
угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.Повiдомлення про ре-
зультати голосування по порядку денному ПозаЧергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО» опублiковано у № 247 Бюлетень 
«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» вiд 

28.12.2017 року.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-

го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
Голова правлiння  Олексенко В.В.

24.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариСтво «СпецiалiЗована переСувна 
механiЗована Колона № 595»

2. Код за ЄДРПОУ: 05392140
3. Місцезнаходження: 18008 мiсто Черкаси, вулиця Десантникiв будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 63-69-94, 63-69-94
5. Електронна поштова адреса: 05392140@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://prat_spmk595.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 

(Протокол № 1 від 20.04.2018 року), припинено повноваження Голови на-
глядової ради Фiлiмонова Михайла Васильовича (підстава для припинення 
повноважень: закінчення терміну обрання), паспорт серія НС № 863248 ви-
даний 01.08.2000 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить 
особі 49,800416 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала 
на посаді з 21.04.2015 року до 20.04.2018 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» (Про-
токол № 1 від 20.04.2018 року), припинено повноваження Члена наглядової 
ради Майданюк Миколи Яковича (підстава для припинення повноважень: за-
кінчення терміну обрання), паспорт серія НС № 980107 виданий 14.03.2001року 
Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа не є 
акціонером і не володіє часткою у статутного капітала товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 21.04.2015 року до 20.04.2018 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 
(Протокол № 1 від 20.04.2018 року), припинено повноваження Члена на-
глядової ради Пузанової Альбiни Iванiвни (підстава для припинення повно-
важень: закінчення терміну обрання), паспорт серія НС № 508078 виданий 
01.07.1998 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
2,042535 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 21.04.2015 року до 20.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» (Про-
токол № 1 від 20.04.2018 року), обрано Головою наглядової ради Фiлiмонова 
Михайла Васильовича, паспорт серія НС № 863248 виданий 01.08.2000 року 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа є ак-

ціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 49,800416 % від статутного 
капітала товариства. Особа обрана терміном на три роки. Обрання на посаду 
відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 
(Протокол № 1 від 20.04.2018 року), обрано Членом наглядової ради Майда-
нюка Миколу Яковича, паспорт серія НС № 980107 виданий 14.03.2001року 
Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа не є 
акціонером і не володіє часткою у статутного капітала товариства. Особа 
обрана терміном на три роки. Обрання на посаду відбулось в зв'язку з пере-
обранням органів управління товариства. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років :водiй, пенсiонер. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Майданюк М.Я. є пред-
ставником акціонера «фізичної особи» Чуб Сергiя Валентиновича частка в 
статутному капіталі товариства 47,758072 %.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» (Про-
токол № 1 від 20.04.2018 року), обрано Членом наглядової ради Пузанову 
Альбiну Iванiвну, паспорт серія НС № 508078 виданий 01.07.1998 року 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа є ак-
ціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 2,042535 % від статутного 
капітала товариства. Особа обрана терміном на три роки. Обрання на посаду 
відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретар - референт. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 
(Протокол № 1 від 20.04.2018 року), припинено повноваження Директора 
товариства Чуб Сергiя Валентиновича (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання), паспорт серія НС № 143860 виданий 
02.08.1996 року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. 
Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 
47,758072 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді з 21.04.2015 року до 20.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СПМК № 595» 
(Протокол № 1 від 20.04.2018 року), обрано Директором товариства Чуб 
Сергiя Валентиновича, паспорт серія НС № 143860 виданий 02.08.1996 
року Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова 
особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 47,758072 % 
від статутного капітала товариства. Особа обрана терміном на три роки. 
Обрання на посаду відбулось в зв'язку з переобранням органів управління 
товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Директор Чуб Сергiй Валентинович 23.04.2018

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"КриворiжаГлобуд", 01238979 , 
Дніпропетровська 50026 мiсто Кривий Рiг 
проспект Пiвденний, 1А 056(493-41-02)

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

23.04.2018

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

http://01238979.smida.gov.ua/

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "адм 
iллiчiвСьК", 32790234 , Одеська 
д/н 68001 м. Чорноморськ вул. Тран-
спортна, буд. 26 (0482) 30-43-02

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

25.04.2018

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

www.adm.com
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рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ 
ПОРТ», 03150214, Україна Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18016 Чер-
каси Юрiя Iллєнка,1, 0472360343.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: cherkassyriverport.emitents.net.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
21.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного то-
вариства.Порядок денний: 1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прий-
няття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та се-
кретаря зборiв. Прийняте рiшення:»1. Обрати Головою зборiв - Танцюру 
Вiктора Юрiйовича Секретарем зборiв - Бондарєву Свiтлану 
Володимирiвну 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова лiчильної 
комiсiї - Гордiєнко Тарас МиколайовичЧлен лiчильної комiсiї - Ватагiн 
Петро Миколайович Член лiчильної комiсiї - Кисiль Юрiй Петрович  
2.1. Встановити термiн дiї повноважень даної Лiчильної комiсiї - з почат-
ку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв Лiчильна комiсiя 
зобов'язана оформити протокол/протоколи про пiдсумки голосування з 
питань порядку денного, починаючи з другого, пiсля пiдписання якого/
яких повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї припиняються».  
2. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 
2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї. При-
йняте рiшення: «Звiт Дирекцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi на-
прямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити».3. Звiт Наглядо-
вої ради про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: «Звiт Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
РIЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товари-
ства станом на 31.12.2016р.Прийняте рiшення: «Звiт Ревiзiйної комiсiї 
прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ 
ПОРТ» станом на 31.12.2016 року затвердити».5. Порядок розподiлу 
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення:»В 
зв'язку з наявнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв 
(нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у ми-
нулих перiодах) в розмiрi 39,0 тис. грн.,- Отриманi Товариством збитки 
вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi у сумi 26,0 тис. грн. 
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» вiд 
фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах».6. Внесення 
змiн до мiсцезнаходження Товариства, пов'язаних зi змiною назви вулицi. 
Прийняте рiшення:»В зв'язку з перейменуванням вулиць в мiстi Черкаси 
та змiнами в поштових iндексах, пов'язаних зi змiнами поштових 
вiддiлень, закрiплених за обслуговуванням певних адрес, -»В зв'язку з 
перейменуванням вулиць в мiстi Черкаси та змiнами в поштових 
iндексах, пов'язаних зi змiнами поштових вiддiлень, закрiплених за об-
слуговуванням певних адрес, - 1) Внести змiни до iснуючого 
мiсцезнаходження Товариства та затвердити наступне мiсцезнаходження 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ 
ПОРТ»: Україна, 18006, Черкаська область, мiсто Черкаси, вулиця Юрiя 
Iллєнка, будинок 1;2) Доручити директору Товариства особисто або че-
рез представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в уста-
новленому законодавством порядку державну реєстрацiю змiн до 
мiсцезнаходження Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням За-
гальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р.».7. Затвердження змiн до 
Статуту ПАТ «Черкаський рiчковий порт», шляхом викладення його у 
новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товари-
ства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї 
Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. 
Прийняте рiшення:»1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй 
редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов'язанi 

в т.ч. iз:- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 
Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула 
чинностi 01 травня 2016 року;2. Делегувати головi Загальних зборiв 
Танцюрi Вiктору Юрiйовичу право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» в 
редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
21.04.2017р.;3. Доручити Директору ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» особисто, або через пред-
ставника на пiдставi виданої довiреностi, забезпечити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в 
новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
21.04.2017р.». 8. Внесення змiн до «Положення про Наглядову раду» та 
«Положення про загальнi збори» Товариства. Прийняте рiшення:»В 
зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог 
чинної редакцiї Закону України «Про акцiонернi товариства» та затвер-
дженням нової редакцiї Статуту Товариства - з дати прийняття Загаль-
ними Зборами Товариства цього рiшення, шляхом викладення у новiй 
редакцiї внести та затвердити запропонованi змiни до «Положення про 
Наглядову раду» та «Положення про загальнi збори» ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ».9. 
Припинення дiї «Положення про ревiзiйну комiсiю» та «Положення про 
виконавчий орган (Дирекцiю)» Товариства. Затвердження «Положення 
про виконавчий орган (Директора)» Товариства.Прийняте рiшення:»В 
зв'язку iз затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, яка перед-
бачає одноосiбний виконавчий орган Товариства - Директор (замiсть 
колегiального виконавчого органу - Дирекцiї), а також не передбачає в 
Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - 1. З дати 
прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, припинити 
дiю чинної редакцiї «Положення про виконавчий орган (Дирекцiю)» та 
«Положення про ревiзiйну комiсiю» Товариства;2. З дати прийняття За-
гальними Зборами Товариства цього рiшення затвердити «Положення 
про виконавчий орган (Директор) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ».10. Припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення:»1) В 
зв'язку з закiнченням 3-рiчного термiну, на який згiдно Статуту Товари-
ства обираються члени Наглядової ради Товариства: - з 21.04.2017р. 
припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному 
складi, а саме:Голови Наглядової ради - Бiдного Олександра Валенти-
новичаЧлена Наглядової ради: - Атаманенка Вiктора Iванович».11. Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте рiшення:»Обрати 
Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» з 21 квiтня 2017р. на термiн згiдно Статуту 
Товариства в наступному складi, а саме:Члена Наглядової ради: - 
Бiдного Олександра ВалентиновичаЧлена Наглядової ради: - Атаманен-
ка Вiктора IвановичЧлена Наглядової ради: - Луценко Наталiю 
ВiкторiвнуЧлена Наглядової ради: - Лях Миколу ЯковичаЧлена Наглядо-
вої ради: - Веренич Олександра Сергiйовича 12. Затвердження умов 
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з члена-
ми Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте 
рiшення:»Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» на 
безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання 
цих договорiв з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ».13. Припинення повно-
важень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийняте рiшення:»В зв'язку 
з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї 
Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
РIЧКОВИЙ ПОРТ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - 
Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - З 21.04.2017р. припинити повноваження 
Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складi, а саме:- Голови Ревiзiйної 
комiсiї - Гордiєнко Людмили Миколаївни- Членiв Ревiзiйної комiсiї: Жого-
лева Володимира Володимировича, Марченка Дениса Юрiйовича». 
14.Замiна лiквiдатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський рiчковий порт». 
Прийняте рiшення:»1. В зв'язку з невиконанням посадових обов'язкiв як 
лiквiдатора, з дати прийняття цього рiшення припинити повноваження 
лiквiдатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський рiчковий порт» 
(iдентифiкацiйний код 31078171) Самойлова Дмитра Олександровича; 
2. Призначити лiквiдатором ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський рiчковий порт» 
(iдентифiкацiйний код 31078171) Юрченка Вiктора Олександровича (IН 
3229018135, паспорт МЕ 532488, виданий Соснiвським РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 09.09.2004р., мiсце проживання: Україна, 18036, 
м. Черкаси, вулиця М. Залiзняка (Громова) будинок 29/3, квартира 73)». 

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

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«черКаСьКий рiчКовий порт»
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«монаСтириЩенСьКий Котельний 

Завод»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД», 
31324315, Україна Черкаська обл. Монастирищенський р-н р-н 19100 
м. Монастирище вул. Соборна, 122, (04746) 2-58-71

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: monastyryschensky-boiler-plant.emitents.net.ua

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«черКаСиобленерГо» 

(код Єдрпоу 22800735), місцезнаходження товариства: 
україна, 18136, м. черкаси, придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

Повідомляє, що 29 березня 2018 року позачерговими загальними збора-
ми акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» (Протокол №1/2018) на виконання 
пункту 13 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого 
суб'єкту господарювання (ПАТ «Черкасиобленерго») вжити заходи для від-
окремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, по-
стачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів гос-
подарювання, було прийнято рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» 
нового акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство «Черка-
сиенергозбут». З текстом вищевказаного протоколу можна ознайомитися 
на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.

Голова правління 
пат «черкасиобленерго»  о.Г.Самчук

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

містю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне това-
риСтво «торГовий дiм - монолiт»;

2. Код за ЄДРПОУ: 22794986;
3. Місцезнаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський 

район, м. Смiла, вул Перемоги, буд. 14;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)43158, (04733)42497;
5. Електронна поштова адреса: info@tdmonolit.pat.ua; yuristcci@gmail.

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

емітентом для розкриття інформації: tdmonolit.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
ii. текст повідомлення

23.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 19), згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту То-
вариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного ха-
рактеру:- кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;- угоди (змiни 
до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредит-
ним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господа-
рювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);- угоди щодо 
збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо 
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх 
забезпечення;- угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страху-
вання);- будь-якi угоди, пов’язанi з набуттям Товариством прав 
власностi на земельнi дiлянки чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством 
прав власностi на земельнi дiлянки, а також правочини, якi згiдно чин-

ного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;- 
угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i 
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, про-
дажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в опе-
ративне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, стра-
хування);- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та 
доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди 
щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в 
iнших суб’єктах господарювання;- угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; 
- угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного 
характеру;- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;- 
угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;- договори 
комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;- договори позики; - дого-
вори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, пози-
ки: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв 
(продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 150 000 
тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 4457.9 тис.грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 3364.8%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 8555564 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 8555564 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
8555564 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй, та 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд їх 
загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Чорнай Володимир Васильович 
23.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«торГовий дiм - монолiт»

приватне аКцiонерне товариСтво 
“черКаСирибГоСп”

рІчна ІнформацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: приватне аКцiонерне това-
риСтво "черКаСирибГоСп", 00476814, 18005, Черкаська обл., 
м. Черкаси, вул. Портова, буд. 5, (0472) 31-91-75; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: cherkassyribgosp.emitents.net.ua

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
«уКрбудтранСГаЗ», 24937036, 
03061, м. Київ , Солом'янський р-н, 
вул. Суздальська, 13, тел. (044)50341061

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

24.04.2018

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

http://ukrbud-transgaz.com.ua/
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне това-
риСтво «будiвельно-монтажне управлiння № 8»;

2. Код за ЄДРПОУ: 14313530;
3. Місцезнаходження: 18000, Черкаська обл, м. Черкаси, 

вул. Сурiкова, 11;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 69-11-94; (0472) 69-11-94;
5. Електронна поштова адреса: info@mbu-8.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: mbu-8.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

23.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 13), згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пiдпункту 25 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Това-
риства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного характеру: - 
кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни до них), 
пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, 
укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (дого-
вори застави майна, iпотеки, поруки тощо);- угоди щодо збiльшення 
обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або 
зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення;- уго-
ди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, орен-
ди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, за-
стави, безоплатної передачi, дарування, страхування);- будь-якi угоди, 
пов’язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки чи 
пов’язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi 
дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть 

вчинятись для забезпечення таких угод;- угоди щодо розпорядження ру-
хомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), пози-
ки, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 
безоплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди 
цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi 
з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження 
цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання;- уго-
ди будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, 
iнформацiйного, консультативного характеру;- угоди щодо послуг по пе-
ревезенню, зберiганню, ремонту;- угоди на проведення ремонтно-
будiвельних робiт;- договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi;- 
договори позики;- договори поставки, купiвлi-продажу, застави, 
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв 
та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення 
фiнансово-господарської дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних 
правочинiв: 5 000 тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 175.8 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 2844.14%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 505928 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 505928 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
- 505928 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, та 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття 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 Директор Савiсько Анатолiй Володимиро-
вич 23.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«будiвельно-монтажне управлiння № 8»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне това-
риСтво «СловважмаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00210594
3. Місцезнаходження: 84102, м. Слов'янськ , вулиця Заводська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (06262)66-81-00 (06262)66-81-30
5. Електронна поштова адреса: stm@onetelecom.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://ucap.dp.

ua/00210594
додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

IІI. рішення про зміну складу посадових осіб емітента
ii. текст повідомлення
протоколом загальних зборів акціонерів пат «Словваж-

маШ» від 23.04.2018 р. відповідно до норм чинного законодав-
ства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових 
осіб емітента: 

припинено повноваження:
- члена наглядової ради Богаченко Олени Сергіївни, (згоди фізич-

ної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа перебувала на 
посаді з 28.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (9.382%).

- члена наглядової ради Мураховського Ігоря Олександровича, 
(згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано)., у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа пере-
бувала на посаді з 28.04.2017 року, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента 
(9.996%).

- члена наглядової ради Лебедєва Князя Анатолійовича, (згоди фі-

зичної особи на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа перебувала на 
посаді з 28.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, частка у статутному капiталi емiтента (9.996%).

обрано на посаду :
-члена наглядової ради Богаченко Олену Сергіївну-акціонер това-

риства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не нада-
но). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останніх 5 
років своєї діяльності обіймала посаду секретаря, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, частка у статутному 
капiталi емiтента (9.382%).

- члена наглядової ради Мураховського Ігоря Олександровича- ак-
ціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки в, протя-
гом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду водія, 
менеджера, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, частка у статутному капiталi емiтента (9.996%).

- члена наглядової ради Лебедєва Князя Анатолійовича- акціонер 
товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом остан-
ніх 5 років своєї діяльності безробітний, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, частка у статутному капiталi 
емiтента (9.996%).

рішенням наглядової ради пат «СловважмаШ» від 
23.04.2018 р. призначено на посаду Голови Наглядової ради Богачен-
ко Олену Сергіївну, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано). Посадова особа призначена на строк 3 роки.

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

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

Голова Правлiння   Смірнов П.О.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 24.04.2018

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«СловважмаШ»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
ГУМОВИХ ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00152276

3. Місцезнаходження емітента 65013 м.Одеса вул.Миколаївська 
дорога, буд.124

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 716-13-80 (048) 716-12-51

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ozgtv@emitent.net.ua

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

ozgtv.informs.net.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Лебедєва Юрiя Михайловича 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 41.42540% на суму 520726.25 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Моргун Оксани Олександрiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 9.98411% на суму 125502.50 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Лебедєвої Олени Юрiєвни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
8.62648% на суму 108436.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення 
строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Балаян Станiслава Валерiйовича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi: з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Повноваження Члена Наглядової ради Зайкова Валентина Семенiвна 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.03978% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
закiнчення строку повноважень.

Голову Наглядової ради Лебедєва Юрiя Михайловича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 41.42540% 
на суму 520726.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор технiчний, голова наглядо-
вої ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства та 
Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Моргун Оксану Олександрiвну (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.98412% на 
суму 125502.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: директор фiрми, головний бухгалтер фiрми. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова 
особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Лебедєву Олену Юрiєвну (не дала згоди на роз-
криття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8.62648% на 
суму 108436.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: лаборант ЦЗЛ, iнженер-технолог. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є 
акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: зго-
да на обрання.

Члена Наглядової ради Балаян Станiслава Валерiйовича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв: директор, член наглядової ради. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВ «Елласт ЛТД» (код 30981090 ). Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Зайкову Валентину Семенiвну (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03978% на 
суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: бухгалтер-касир, член наглядової ради. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є 
акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: зго-
да на обрання.

Повноваження Голови Ревiзiйної Комiсiї Ведернiкова Iллю Олександро-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 
р.(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 41.42540% на суму 520726.25 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: переобрання комiсiї. 

Повноваження Члена Ревiзiйної Комiсiї Козловської Тетяни Павлiвни 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 23.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.03978% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: пе-
реобрання комiсiї. 

Голову Ревiзiйної Комiсiї Мацак Дмитра Дмитровича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00010% на 
суму 125.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: директор. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної Комiсiї Тасова Костянтина Олександровича (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 23.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: водiй. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Ревiзiйної Комiсiї Козловську Тетяну Павлiвну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
23.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03978% на 
суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв: пресовщик-вулканiзаторник. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення 
власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Полiкарпов Олег Миколайович
  М.П.

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«одеСьКий Завод Гумових технiчних виробiв»
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повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (місце-

знаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, 
Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 11 травня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин відбудуться Позачергові загальні збори 
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ка-
штан» за адресою: україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, 
офіс 37.

проект порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових за-

гальних зборів.
Проект рішення: «1. Обрати Головою Зборів Мотрук Д.Я., секретарем 

Зборів Захарківа О.М.; 2. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічиль-
ної комісії – Золотько Л.Л, член лічильної комісії – Ведмеденко Т.О., 3. За-
твердити регламент роботи Позачергових загальних зборів Товариства».

2. Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АБ «УКРГАЗБАНК» для отри-
мання банківської гарантії. 

Проект рішення: «Звернутись до АБ «УКРГАЗБАНК» для отримання 
банківської гарантії АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 14 380 000,00 грн. стро-
ком дії 24 місяці (на користь об’єднання «Ядерний страховий пул») для 
чого укласти з АБ «УКРГАЗБАНК» договір про надання банківської гаран-
тії на умовах, що будуть визначені АБ «УКРГАЗБАНК» та погоджені 
ПрАТ «СК «Каштан», без будь-яких обмежень (зокрема: сума гарантії –  
14 380 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят гривень 00 
копійок), строком на 2 роки (24 місяці), для забезпечення виконання 
ПрАТ «СК «Каштан» своїх зобов’язань перед Об’єднанням «Ядерний 
страховий пул» за Договором про співробітництво між об’єднанням 
«Ядерний страховий пул» та страховиком щодо організації та проваджен-
ня страхування у сфері використання ядерної енергії №2312/2015ЯСП 
від 23.12.2015 р., із сплатою комісій та інших витрат, пов’язаних з надан-
ням гарантії). 

3. Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АБ «УКРГАЗБАНК» для укла-
дення договору банківського строкового вкладу. 

Проект рішення: «Звернутись до АБ «УКРГАЗБАНК» для укладення до-
говору банківського строкового вкладу в сумі 14 380 000,00 грн. (чотирнад-
цять мільйонів триста вісімдесят гривень 00 копійок) строком не менше ніж 
на 2 роки (24 місяці) (надалі - Депозит) та на інших умовах, що будуть ви-
значені АБ «УКРГАЗБАНК» та ПрАТ «СК «Каштан» з правом визначення 
інших умов такого договору на власний розсуд. 

4. Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АБ «УКРГАЗБАНК» для укла-
дення договору застави майнових прав.

Проект рішення: «З метою забезпечення виконання зобов’язань 
ПрАТ «СК «Каштан» за Договором про надання банківської гарантії, уклас-
ти з АБ «УКРГАЗБАНК» Договір про заставу майнових прав (грошових ко-
штів по депозитному договору) на грошові кошти (депозит) в сумі  
14 380 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят гривень  
00 копійок) з правом відчуження таких майнових прав, у разі невиконання 
ПрАТ «СК «Каштан» своїх зобов’язань перед АБ «УКРГАЗБАНК». 

5. Про уповноваження Голови Правління ПрАТ «СК «Каштан» на підпи-
сання (укладення) з АТ «Ощадбанк» договору про надання банківської га-
рантії, договору банківського вкладу, договору застави майнових прав, а 
також інших документів необхідних для виконання рішень прийнятих дани-
ми зборами.

Проект рішення: «Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «Ка-
штан» Захарків Ростислава Миколайовича: укласти та підписати з  
АТ «Укргазбанк» договір про надання банківської гарантії, договори бан-
ківського строкового вкладу, договори про передачу в заставу майнових 
прав на грошові кошти, та на інших умовах, що будуть визначені АБ 
«УКР ГАЗБАНК» та ПрАТ «СК «Каштан» з правом визначення інших умов 
таких договорів на власний розсуд та без будь-яких обмежень (в т.ч. 

щодо суми, строку, комісій, штрафів, обсягу відповідальності/зобов’язань 
ПрАТ «СК «Каштан» тощо), а також підписувати інші документи, необ-
хідні для виконання рішень, прийнятих даними Зборами, з визначенням 
на його власний розсуд всіх умов вказаних договорів та додаткових до-
горів.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснювати-
меться не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встанов-
леному статтею 35 цього Закону (у такому разі наглядова рада затверджує 
порядок денний).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних 
зборах, складатиметься 07 травня 2018 року (станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 
місцем проведення зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 20 хв. 11 травня 2018 
року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Позачерго-
вих загальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт), представнику (довіреній особі) – до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в 
Позачергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодав-
ства України.

Акціонер має право: на ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання по-
відомлення про проведення зборів до дати проведення зборів; на отриман-
ня письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо 
питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного 
зборів, до дати проведення зборів; на ознайомлення з проектом (проекта-
ми) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за за-
питом; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-
ного зборів Товариства; внести пропозиції щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісно-
го складу кожного з органів; на отримання мотивованого рішення про від-
мову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів; у разі вне-
сення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про 
такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі 
пропозицій акціонерів; призначити свого представника постійно або на 
певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах 
декільком своїм представникам; замінити свого представника у будь-який 
момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення 
про призначення, заміну або відкликання свого представника може здій-
снюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до зако-
нодавства про електронний документообіг; оскаржувати рішення Товари-
ства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 
до суду. 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Позачергових загальних зборів та проекту порядку 
денного з 24.04.2018 року по 11.05.2018 року, з понеділка по п’ятницю 
(окрім святкових днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 
01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Позачергових загальних зборів, загальна кількість 
простих акцій 46 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 46 000 000 штук.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мо-
трук Дмитро Якович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
http://www.sk-kashtan.com.ua/

Голова наглядової ради 
прат «СК «Каштан»  д.я. мотрук 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхова КомпанІя «КаШтан» 

річна інформація емітента цінних паперів
публІчноГо аКцІонерноГо товариСтва «одеСнафтопро-

дуКт»
за 2017 рік

i. основні відомості про емітента
1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», 03482749, 65039 Одеська об-
ласть - м. Одеса провулок 2-й Артилерiйський, буд. 6, (048) 784-74-13.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос- 

тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р.
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.onp.com.ua
4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (п. І. б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС» «, 34597924

5. Інформація про загальні збори:
5.1. Позачергові загальні збори акціонерів було скликано на 22.02.2018р. 

з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії позачергових 

публiчне аКцiонерне товариСтво «одеСнафтопродуКт»
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загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повно-
важень. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів. 3. Про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Збори 
скликалися з власної ініціативи Наглядової ради. Збори не відбулися за від-
сутністю кворуму.

5.2. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 13.04.2017р.з наступ-
ним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціо-
нерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 3.Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товари-
ства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Това-
риства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Това-
риства за підсумками роботи в 2016 році. 8. Визначення основних напрямів 
діяльності Товариства на 2017 рік. 9. Прийняття рішення про припинення 
повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 10. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-
правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуть-
ся з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Внесення та затвердження 
змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю Товариства. 14. Прий-
няття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-
риства. 15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних 
правочинів.

Збори скликалися з власної ініціативи Наглядової ради. Порядок ден-
ний попередньо було затверджено Наглядовою радою Товариства. 
Пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерного Товариства 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Депозитарної установи 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ».2. Затверджено регламент проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Роботу Правлiння в 2016 роцi визнано задовiльною. Затвер-
джено звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 4. Роботу Наглядової ради в 2016 роцi 
визнано задовiльною. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк. 5. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2016 роцi визнано задовiльною. За-
тверджено звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi.  
6. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчнi звiт та баланс) Товариства 
за 2016 рiк. 7. Прийнято рiшення «прийняти до вiдома, що за пiдсумками 
роботи в 2016 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово-господарської 
дiяльностi в сумi 38 244 тис. грн. Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк 
не затверджено, у зв’язку з його вiдсутнiстю. Вiдрахування до фонду випла-
ти дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проведе-

но. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2016 роцi не нарахову-
вати та не сплачувати. 8. Затверджено основнi напрями дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк.

9. Припинено повноваження дiючих Голови та Членiв Наглядової ради 
Товариства з 13.04.2017 р. 10. Обрано членiв Наглядової ради Товариства. 
11. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 
мiж ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» та обраними членами Наглядової ради 
ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ». Затверджено, що виконання обов’язкiв чле-
нами Наглядової ради ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» здiйснюється за 
цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Уповноважено Го-
лову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та 
Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi дого-
вори мiж ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» та обраними членами Наглядової 
ради ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ».

12. Затверджено внесення змiн до Статуту шляхом викладення Стату-
ту ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» у новiй редакцiї. Делеговано Головi 
Правлiння право пiдпису Статуту у новiй редакцiї. Доручено Головi 
Правлiння забезпечити державну реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї, 
затвердженiй рiшення загальних зборiв акцiонерiв 13.04.2017 р. 13. За-
тверджено внесення змiн до Положень ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ», що 
регламентують дiяльнiсть Товариства та його органiв управлiння та контр-
олю, а саме: «Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ОДЕСНАФ-
ТОПРОДУКТ»; «Положення про Наглядову раду ПАТ «ОДЕСНАФТОПРО-
ДУКТ»; Положення про Правлiння ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» шляхом 
викладення у новiй редакцiї. Встановлено, що датою набуття чинностi но-
вої редакцiї Положень, що регламентують дiяльнiсть Товариства та його 
органiв управлiння та контролю, є дата проведення державної реєстрацiї 
Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 13.04.2017 р. Делеговано Головi Правлiння право пiдпису 
Положень, що регламентують дiяльнiсть Товариства та його органiв 
управлiння та контролю, затверджених рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв 13.04.2017 р. 14. Припинено повноваження дiючих членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства з 13.04.2017 р. 15. Прийнято рiшення про на-
дання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв з 
13.04.2017 року строком на 1 рiк

5.3. Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 11.10.2017р. з на-
ступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії позачергових за-
гальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Про надання згоди на 
вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

Ініціатор зборів – Наглядова рада. Порядок денний попередньо було за-
тверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй до порядку денного 
загальних зборiв акцiонерного Товариства не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Депозитарної установи 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 
«УКРНАФТОГАЗ». 2. Затверджено регламент проведення загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчи-
нення Товариством значних правочинiв з 11 жовтня 2017 року строком на 
1 рiк.

6.Інформація про дивіденди: Дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались.

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козельницька, 

будинок 15
4. Міжміський код, 
телефон та факс

+38 032 2390710 +38 032 2390710

5. Електронна поштова 
адреса

ZaіkaOS@dtek.com

6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_partners/
asset/zapadenergo/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ІІ. текст повідомлення
20.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення пов-

новажень члена Наглядової ради Товариства Поволоцького Олексія Вале-
рійовича. Підстава прийняття рішення - обрання нового складу Наглядової 
ради Товариства.

Член Наглядової ради Поволоцький Олексій Валерійович представляв 
інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень); паспорт серія ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосіївським РУ 
ГУМВС України в м. Києві. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 
18.04.2017.

20.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про припинення пов-
новажень члена Наглядової ради Товариства Куриленко Сергія Вікторови-
ча. Підстава прийняття рішення - обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства.

Член Наглядової ради Куриленко Сергій Вікторович - представляв ін-
тереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повно-
важень); паспорт №07266224, виданий Міністерством іноземних справ 
11.03.2011 року. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 
18.04.2017.

публІчне аКцІонерне товариСтво 
“дтеК ЗахІденерГо”
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Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
(далі – Товариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 від 20.04.2018 
року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товари-
ства Поволоцького Олексія Валерійовича, який представляє інтереси 
акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повнова-
жень).

Поволоцький Олексій Валерійович, паспорт серія ТТ №079514, виданий 
26.10.2011 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві. На посаду призна-
чений на строк 3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:

- з 2010 до 2014 – керівник департаменту з правового забезпечення кор-
поративного управління ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК 
ЕНЕРГО»);

- з 2014 – керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ 
«ДТЕК».

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 
(далі – Товариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 від 20.04.2018 
року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», 
прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Кури-
ленко Сергія Вікторовича, який представляє інтереси акціонера Товариства 
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Куриленко Сергій Вікторович, паспорт № 07266224, виданий Міністер-
ством іноземних справ 11.03.2011 року. На посаду призначений на строк 3 
роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, 
які обіймав протягом останніх п’яти років:

07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекції з гене-

рації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2016 - по теперішній час - директор з генерації електроенергії ТОВ 

«ДТЕК ЕНЕРГО».
Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(далі – Товариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 від 20.04.2018 
року), відповідно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товари-
ства Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси 
акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повнова-
жень).

Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт серія СА №027208, виданий 
02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області. На посаду 
призначений на строк 3 роки. Пакетом акцій, часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:

- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (після пе-
рейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);

- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
- з 10.2016 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
20.04.2018 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗА-

ХІДЕНЕРГО» у зв’язку із прийнятим рішенням про ліквідацію Ревізійної 
комісії Товариства припинено повноваження члена Ревізійної комісії То-
вариства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК 
ЕНЕРГО».

Член Ревізійної комісії Товариства ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» є юридич-
ною особою, код за ЄДРПОУ 34225325. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 
Товариства у розмірі 0,000007% (1 акція), номінальною вартістю 10 грн. 
На посаді члена Ревізійної комісії Товариства ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» пе-
ребувало з 28.03.2012. На посаду члена Ревізійної комісії Товариства 
іншої особи не призначено.

20.04.2018 річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗА-
ХІДЕНЕРГО» у зв’язку із прийнятим рішенням про ліквідацію Ревізійної 
комісії Товариства припинено повноваження члена Ревізійної комісії То-
вариства DTEK OІL&GAS B.V. (до зміни найменування - DTEK 
ІNVESTMENTS B.V.).

Член Ревізійної комісії Товариства DTEK OІL&GAS B.V. є юридичною 
особою, реєстраційний код 34284942. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства у розмірі 0,000015% (2 акції), номінальною вартістю 20 грн. На посаді 
члена Ревізійної комісії Товариства DTEK OІL&GAS B.V. перебувало з 
28.03.2012. На посаду члена Ревізійної комісії Товариства іншої особи не 
призначено.

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор  Таращук Олег Станіславович
   М.П.   23.04.2018

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

03361075

3. Місцезнаходження емітента 84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

office@oblgaz.donetsk.ua

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

http://oblgaz.donetsk.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Член Наглядової ради - акцiонер Нiколаєв Владислав 

Вiталiйович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018) Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Доне-
цькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова особа є акцiонером Повноваження Член 
Наглядової ради - представник акцiонера ГЕССIТI С.А.Р.Л. /GASCITY 
S.A.R.L./ Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 

особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова особа є представ-
ником акцiонера ГЕССIТI С.А.Р.Л. /GASCITY S.A.R.L./ Повноваження Член 
Наглядової ради - представник акцiонера ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS 
S.A.R.L.) Покосенко Юрiй Юрiйович (не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018) Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними Зборами 
акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова особа є представ-
ником акцiонера ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.) . Повноваження 
Член Наглядової ради - представник акцiонера НАК «Нафтогаз України» Во-
ловик Владислав Валерiйович (не дала згоди на розкриття паспортних да-
них) припинено 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Акцiями Това-
риства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» 
(код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято 
Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадо-
ва особа є представником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Повноважен-
ня Член Наглядової Ради - представник акцiонера «НАК «Нафтогаз України» 
Алешкiвська Галина Павлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних да-
них) припинено 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Акцiями Това-
риства не володiє. Представляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» 
(код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi 
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв. Рiшення при-
йнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. 
Посадова особа є представником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Член 
Наглядової Ради - представник акцiонера «НАК «Нафтогаз України» Куниця 
Дарина Леонiдiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. 
Представляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 
20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
НАК»Нафтогаз України», головний фахiвець. Рiшення прийнято Загальними 

публiчне аКцiонерне товариСтво «по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «донецьКоблГаЗ»
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Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова особа є 
представником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Член Наглядової Ради - 
представник акцiонера «НАК «Нафтогаз України» Воловик Владислав 
Валерiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018). Акцiями Товариства не володiє. 
Представляє iнтереси акцiонера НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 
20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному капiталi емiтента. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - До-
цент кафедри цивiльного права та правового забезпечення туризму Київсько-
го унiверситету туризму, економiки i права. Рiшення прийнято Загальними 
Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова особа є 
представником акцiонера НАК «Нафтогаз України». Член Наглядової Ради - 
представник акцiонера АТ компанiї «Ендлес Мунлайт Лiмiтед» («Endless 
Moonlight Limited») Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2008-по 
теперiшнiй час, Центр професiйно-технiчної освiти № 2 м. Харкова, старший 
майстер, 2015-2018рр. ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Наглядової ради. 
Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 
20.04.2018р. Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї «Енд-
лес Мунлайт Лiмiтед» («Endless Moonlight Limited»). Член Наглядової Ради - 
представник акцiонера - компанiя «Трейдiнг Фiлд Лiмiтед» («Trading Field 
Limited») Покосенко Юрiй Юрiйович (не надавав згоди на розкриття паспорт-

них даних) обрано 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2011-
2014рр, ТОВ «Центр передових технологiй будiвництва та ремонту 
автомобiльних дорiг», керiвник вiддiлу виробництва готових для використан-
ня бетонних сумiшей, 2015-2018рр.- ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Нагля-
довой Ради. Рiшення прийнято Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Доне-
цькоблгаз» 20.04.2018р.. Посадова особа є представником акцiонера - компанiя 
«Трейдiнг Фiлд Лiмiтед» («Trading Field Limited»). Член Наглядової Ради - 
представник акцiонера - компанiя «Трейдiнг Фiлд Лiмiтед» («Trading Field 
Limited») Нiколаєв Владислав Вiталiйович (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0% на суму 0.01 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2018 
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», член Наглядової ради. Рiшення прийнято Загаль-
ними Зборами акцiонерiв ПАТ «Донецькоблгаз» 20.04.2018р. Посадова осо-
ба є представником акцiонера - компанiя «Трейдiнг Фiлд Лiмiтед» («Trading 
Field Limited»).

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння____________Федорченко Вiталiй Михайлович

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО  "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23269555
3. Місцезнаходження 79026, місто Львів, вулиця Козель-

ницька, будинок 15
4. Міжміський код, телефон та факс +38 032 2390710 +38 032 2390710
5. Електронна поштова адреса ZaіkaOS@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.dtek.com/іnvestors_and_
partners/asset/zapadenergo/

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

ІІ. текст повідомлення
20.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 20.04.2018 №1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів, а саме правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною 
сукупною вартістю не більше 38 000 000 000 (тридцяти восьми мільярдів) 
гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 38 000 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017: 17 444 165 

тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИ-

НІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 217,84%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 790 541.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
20.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 20.04.2018 №1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів, предметом яких є надання Товариством поворотної безпроцентної фі-
нансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на 
загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими пра-
вочинами одночасно не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) доларів 
США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіцій-
ним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 26 230 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017: 17 444 165 

тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИ-

НІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 150,37%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 790 541.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
20.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 20.04.2018 №1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів, предметом яких є отримання Товариством поворотної безпроцентної 
фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги 
та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму не-
поверненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не 
більше 1 800 000 000 (одного мільярда вісімсот мільйонів) доларів США 
або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним кур-
сом Національного банку України на дату вчинення правочину.

ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 47 214 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017: 17 444 165 

тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИ-

НІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 270,66%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 790 541.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
20.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

(далі - Товариство) прийняли рішення (протокол від 20.04.2018 №1/2018) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочи-
нів, предметом яких є отримання Товариством фінансових позик та/або 
кредитів для фінансування поповнення обігових коштів Товариства на за-
гальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000 (п’ятсот 
мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визна-
чений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення 
правочину;.

ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 13 115 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017: 17 444 165 

тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИ-

НІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 75,18%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 790 541.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
20.04.2018 річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі 

- Товариство) прийняли рішення (протокол від 20.04.2018 №1/2018) про попере-

публІчне аКцІонерне товариСтво “дтеК ЗахІденерГо”
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днє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом 
яких є розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, 
на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну гранич-
ну суму одночасно не більше 200 000 000 (двохсот мільйонів) доларів США або 
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Наці-
онального банку України на дату вчинення відповідного правочину.

ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТІСТЬ ПРАВОЧИНІВ: 5 246 000 тис. грн.
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2017: 17 444 165 

тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ 

ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 30,07%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ: 12 790 541.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДЛЯ УЧАСТІ У 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙ-

НЯТТЯ РІШЕННЯ: 9 240 156.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: 0.
ІІІ. підпис 

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

2. Найменування посади Таращук Олег Станіславович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

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

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

публiчне аКцiонерне товари-
Ство "ельвортi", 05784437, Кіровоград-
ська , Ленiнський, 25006, мiсто Кропивницький, 
вулиця Євгена Чикаленка, буд.1 (0522) 39-53-62 

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

25.04.2018

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

http://www.elvorti.com

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ 
аудиторської 
фірми (П. І. Б. 
аудитора - фізич-
ної особи - підпри-
ємця), якою 
проведений аудит 
фінансової 
звітності

Аудиторська фiрма «Аудит – Юнiкс» у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - ак-
ціонерне товари-
ство)

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ельворті» були 
проведені 12.04.2017р. Кворум зборів: 98,896 % від 
загальної кількості голосуючих акцій.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання секретаря зборiв та затвердження 
порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3.Звiт правлiння про результати фiнансово – госпо-
дарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
правлiння.
4.Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради.
5.Звiт ревiзiйної комiсiї та висновок ревiзiйної комiсiї 
про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту та затвердження 
висновку ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження рiчного звiту акцiонерного товари-
ства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) 
за 2016 рiк, визначення та розподiл планових 
показникiв прибутку на 2017 рiк.
7. Припинення повноважень членiв наглядової ради.
8. Обрання членiв наглядової ради.
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ 
«Ельвортi» шляхом затвердження його в новiй 
редакцiї.
Всi питання порядку денного були розглянутi, по всiх 
питаннях порядку денного було прийнято рiшення. 
Голосування з усiх питань порядку денного - бюлете-
нями. 

За результатами розгляду питань порядку денного 
загальних зборiв акцiонерiв були прийнятi такi 
рiшення: 
по першому питанню обрали членiв лiчильної комiсiї;
по другому питанню обрали секретаря зборiв та 
затвердили запропонований порядок проведення 
зборiв;
третє, четверте, п'яте- затвердили; 
по шостому питанню - затвердили рiчний фiнансовий 
звiт товариства, баланс, порядок розподiлу прибутку 
за 2016 рiк, плановi показники прибутку на 2017 рiк;
по сьомому питанню-припинили повноваження 
членiв наглядової ради публiчного акцiонерного 
товариства «Ельвортi» у повному складi;
по восьмому питанню-обрали наглядову раду 
товариства у складi: Штутман Павло Леонiдович, 
Попов Михайло Iванович, Стонога Валентин 
Михайлович (представник акцiонера ПрАТ «Ельвортi 
Груп»), Штутман Михайло Павлович (представник 
акцiонера ПрАТ «Пiрамiс»), Щербина О.В. (представ-
ник акцiонера ПрАТ «КПК»);
по дев'ятому питанню - внесли змiни та доповнення 
до Статуту «ПАТ «Ельвортi» шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї. Затвердили уповноважену 
особу на пiдписання нової редакцiї Статуту 
Товариства Калапу Сергiя Георгiйовича - голову 
правлiння-генерального директора ПАТ «Ельвортi».

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 
2017 рік

Попередній 
2016 рік

Усього активів 1115069 786519
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

444449 372359

Довгострокові фінансові інвестиції 8206 8206
Запаси 269979 150038
Сумарна дебіторська заборгованість 357173 220054
Грошові кошти та їх еквіваленти 5462 11807
Власний капітал 702748 538555
Статутний капітал 9500 9500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

680614 516421

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 166920 154893
Поточні зобов'язання і забезпечення 245401 93071
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.86417 0.89087

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

0.86417 0.89087

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 190000000 190000000
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 

- -

Голова правління-
генеральний директор пат «ельворті»  С.Г.Калапа
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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 "ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 00130872
3. Місцезнаходження 69006, мiсто Запорiжжя, 

вул. Добролюбова, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445944586 0445944586

5. Електронна поштова адреса FlerikTV@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.dniproenergo.ua

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

ii. текст повідомлення
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» у 

зв’язку iз проведенням 20.04.2018 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО» (далi - Товариство) та необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження члена На-
глядової ради Товариства - представника iнтересiв акцiонера Товариства – 
DTEK ENERGY B.V. - Поволоцького Олексiя Валерiйовича (паспорт серiї 
ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в 
м. Києвi) який був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товари-
ства, що вiдбулися 29.05.2017. Пакетом акцiй, часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. На посадi члена Наглядової ради Товари-
ства перебував з 29.05.2017.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» у 

зв’язку iз проведенням 20.04.2018 року рiчних Загальних зборiв ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО» (далi - Товариство) та необхiднiстю обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження члена На-
глядової ради Товариства а - представника iнтересiв акцiонера Товари-
ства – DTEK ENERGY B.V.- Куриленка Сергiя Вiкторовича (паспорт 
№ 07266224, виданий Мiнiстерством iноземних справ 11.03.2011 року) який 
був обраний на посаду рiчними Загальними зборами Товариства, що 
вiдбулися 29.05.2017. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Това-
риства не володiє. На посадi члена Наглядової ради Товариства перебував 
з 29.05.2017. На посадi Голови Наглядової ради перебував з 06.06.2017 
року згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 06.06.2017 (протокол № б/н вiд 
06.06.2017 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – То-
вариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Пово-
лоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера То-
вариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Поволоцький Олексiй Валерiйович (паспорт серiї ТТ №079514, виданий 
26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi) на посаду призна-
чений на строк до моменту прийняття рiшення про припинення повнова-
жень Загальними зборами акцiонерiв Товариства або до моменту 
вiдкликання акцiонером - DTEK ENERGY B.V. iнтереси якого представляє. 
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення кор-

поративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК 
ЕНЕРГО»);

з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ 
«ДТЕК».

Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – То-
вариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Курилен-
ко Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - 
DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Куриленко Сергiй 
Вiкторович (паспорт № 07266224, виданий Мiнiстерством iноземних справ 
11.03.2011 року) на посаду призначений на строк до моменту прийняття 
рiшення про припинення повноважень Загальними зборами акцiонерiв То-
вариства або до моменту вiдкликання акцiонером - DTEK ENERGY B.V. 
iнтереси якого представляє. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi 

Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 
07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕС;
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекцiї з 

генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2016 - по теперiшнiй час - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ 

«ДТЕК ЕНЕРГО»
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (далi – То-

вариство) 20.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року), 
вiдповiдно до ч. 1 ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства», при-
йнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Сахарука 
Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товари-
ства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень). Сахарук Дмитро 
Володимирович (паспорт: серiя СА № 027208, виданий 02.09.1995 Ток-
мацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областii) на посаду призначений 
на строк до моменту прийняття рiшення про припинення повноважень За-
гальними зборами акцiонерiв Товариства або до моменту вiдкликання 
акцiонером - DTEK ENERGY B.V. iнтереси якого представляє. Пакетом 
акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля пере-

йменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
08.2014 – 10.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
10.2016 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
20.04.2018 року рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК 

ДНIПРОЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) (далi - Товари-
ство) прийнято рiшення про лiквiдацiю такого органу управлiння як Ревiзiйна 
комiсiя у зв'язку з чим припиненi повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї – 
компанiї DTEK OIL&GAS B.V. до змiни найменування - DTEK INVESTMENTS 
B.V., володiє 2 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною 
номiнальною вартiстю50,00 грн. та складає 0,00% у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. На посадi перебуває з 10.04.2012 року вiдповiдно до рiшення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2012 року.

На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - 
Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у 
зв'язку з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї

20.04.2018 року рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) (далi - Товари-
ство) прийнято рiшення про лiквiдацiю такого органу управлiння як Ревiзiйна 
комiсiя у зв'язку з чим припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» 
(до перейменування - ТОВ «ДТЕК»), код за ЄДРПОУ 34225325, володiє 
1 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 
25,00 грн. та складає 0,00% у статутному капiталi Товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 
10.04.2012 року вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд10.04.2012 року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї перебу-
ває з 14.03.2012 року вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства 
вiд 14.03.2013р. (протокол №1 вiд 14.03.2013 р.).

На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - 
Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у 
зв'язку з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї

20.04.2018 року рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК 
ДНIПРОЕНЕРГО» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 року) (далi - Това-
риство) прийнято рiшення про лiквiдацiю такого органу управлiння як 
Ревiзiйна комiсiя у зв'язку з чим припиненi повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї – НАЦIОНАЛЬНОЇ АКЦIОНЕРНОЇ КОМПАНIЇ «ЕНЕР-
ГЕТИЧНА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ», код за ЄДРПОУ 32984271. Часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 10.04.2012 
року вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства вiд 10.04.2012 року.

На посаду, замiсть звiльненої особи (повноваження якої припинено) - 
Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, нiкого не призначено (не обрано) у 
зв'язку з лiкiвдацiєю Ревiзiйної комiсiї

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

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

2. Найменування посади Венцель I.Е.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво 
“дтеК днiпроенерГо”
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публІчне аКцІонерне товариСтво 
«ЗапорІЗьКий Завод важКоГо Кранобудування»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «За-

порізький завод важкого кранобудування»
2. Код за ЄДРПОУ: 00110728

3. Місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)283-18-76, (061)283-18-10
5. Електронна поштова адреса: zaporozhcrane@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

посада
прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 
особи

паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
Єдрпоу юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ 
КРАН ХОЛДИНГ"

33528158 80,5837

Зміст інформації:
Голова Наглядової ради є юридичною особою - акціонером. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 (протокол № 21 від 13.12.2011) та переобрано 
10.04.2014 (протокол № 24 від 10.04.2014) та 21.04.2015 (протокол № 25 від 21.04.2015) Загальними зборами товариства. Повноваження особи 
припинено Загальними зборами товариства (протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття 
рішення - п. 10.7, п. 11.10 Статуту емітента. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 1476357 шт.
24.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 
УКРАЇНА"

20013200 9,8544

Зміст інформації:
Член Наглядової ради є юридичною особою - акціонером. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 (протокол № 21 від 13.12.2011) та переобрано 
10.04.2014 (протокол № 24 від 10.04.2014) та 21.04.2015 (протокол № 25 від 21.04.2015) Загальними зборами товариства. Повноваження особи 
припинено Загальними зборами товариства (протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття 
рішення - п. 10.7, п. 11.10 Статуту емітента. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 180541 шт.
24.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Густавссон Андерс Хакан 

(Gustavsson Anders Hakan)
- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду Наглядовою радою товариства (протокол від 
24.04.2018) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради Загальними 
зборами товариства (протокол № 28 від 24.04.2018). Підстава прийняття рішення - п. 10.7, п. 11.10, п. 11.12 Статуту емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк обрання - три роки. Інші посади, яка особа обіймала протягом останніх п'яти років: Vice President 
Operations (Atlas Copco Secoroc AB (Sweden), Senior Vice President (Konecranes PLC). Акціями емітента не володіє. Голова Наглядової ради є представ-
ником акціонера ПрАТ "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ" (код за ЄДРПОУ 33528158, розмір пакета акцій, що йому належить - прості іменні акції у кількості 
1476357 шт., що складає частку 80,5837% у статутному капіталі емітента).
24.04.2018 обрано Член Наглядової ради Торккі Аско Антеро (Torkkі Asko 

Antero)
- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду Загальними зборами товариства (протокол № 28 від 
24.04.2018) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 10.7, п. 11.10 Статуту 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк обрання - три роки. Інші посади, яка особа обіймала протягом останніх 
п'яти років: VP, Fіnance, BA Equіpment at (Konecranes Group); Managіng Dіrector, VP, Fіnance, Іndustrіal Equіpment (Konecranes Fіnland Corporatіon). 
Акціями емітента не володіє. Голова Наглядової ради є представником акціонера ПрАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 20013200, розмір 
пакета акцій, що йому належить - прості іменні акції у кількості 180541 шт., що складає частку 9,8544% у статутному капіталі емітента).
24.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Наглядової ради Булава Микола Олександрович - 0,0055

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду 21.04.2015 (протокол № 25 від 21.04.2015) Загальними 
зборами товариства. Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства (протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку з обранням нового 
складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 10.7, п. 11.10 Статуту емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 100 шт. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, 
нікого не призначено (не обрано).
24.04.2018 припинено повнова-

ження
Голова Ревізійної комісії Тучинський Валентин Валентино-

вич
- 0,0001

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 (протокол № 21 від 13.12.2011) та переоб-
рано 10.04.2014 (протокол № 24 від 10.04.2014) Загальними зборами товариства. Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства 
(протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Підстава прийняття рішення - п. 10.7 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 2 шт. На посаду 
замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).
24.04.2018 припинено повнова-

ження
Член Ревізійної комісії Іванова Олена Миколаївна - 0,0001

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 (протокол № 21 від 13.12.2011) та переоб-
рано 10.04.2014 (протокол № 24 від 10.04.2014) Загальними зборами товариства. Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства 
(протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Підстава прийняття рішення - п. 10.7 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 2 шт. На посаду 
замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

публiчне аКцiонерне това-
риСтво "дтеК КрименерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 00131400
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-455-71-94 -

5. Електронна поштова 
адреса

PertsevDP@dtek.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття 
інформації

http://www.dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/krimenergo/

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

ii. текст повідомлення
У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ 

«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi - Товариство), рiшенням рiчних Загальних 
зборiв Товариства вiд 23.04.2018 (протокол №1/2018 вiд 23.04.2018 ) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Шмiгач Ольги 
Миколаївни.

Шмiгач Ольга Миколаївна не надала згоду на розкриття паспортних да-
них.Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Шмiгач Ольга Миколаївна на посадi члена Наглядової ради Товариства 
перебувала з 24.04.2017.

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ 
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi - Товариство), рiшенням рiчних Загальних 
зборiв Товариства вiд 23.04.2018 (протокол №1/2018 вiд 23.04.2018 ) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Товариства та голови На-
глядової ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича.

Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт громадянина України серiї 
ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в 
м. Києвi. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Поволоцький Олексiй Валерiйович на посадi члена Наглядової ради То-
вариства перебував з 24.04.2017, а на посадi голови Наглядової ради То-
вариства перебував з 07.06.2017.

У зв'язку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ 
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi - Товариство), рiшенням рiчних Загальних 
зборiв Товариства вiд 23.04.2018 (протокол №1/2018 вiд 23.04.2018 ) при-
пинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бутенка Вiталiя 
Григоровича.

Бутенко Вiталiй Григорович, паспорт громадянина Україна серiї КР 
№806172, виданий 15.08.2003 1-м вiддiлом ЧМВ УМВС України в 
Чернiвецькiй областi. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Бутенко Вiталiй Григорович на посадi члена Наглядової ради Товари-
ства перебував з 24.04.2017.

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попере-
днього складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi – Товари-
ство) рiчними Загальними зборами Товариства вiд 23.04.2018 (протокол 
№1/2018 вiд 23.04.2018 ) прийнято рiшення про обрання членом Наглядо-
вої ради Товариства Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представ-
ляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням 
повноважень).

Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт громадянина України серiї 
ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в 
м. Києвi. Поволоцький Олексiй Валерiйович на посаду призначений на 
строк до прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про припи-

нення повноважень членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни 
акцiонером Товарисва - DTEK ENERGY B.V. Пакетом акцiй, часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення кор-

поративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - ТОВ«ДТЕК 
ЕНЕРГО»);

- з 2014 – по теперiшнiйчас - керiвник департаменту з корпоративного 
управлiння ТОВ «ДТЕК».

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попере-
днього складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi – Товари-
ство) рiчними Загальними зборами Товариства вiд 23.04.2018 (протокол 
№1/2018 вiд 23.04.2018 ) прийнято рiшення про обрання членом Наглядо-
вої ради Товариства Неретiна Клима Юрiйовича, який представляє iнтереси 
акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).

Неретiн Клим Юрiйович не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Неретiн Клим Юрiйович на посаду призначений на строк до прийняття За-
гальними зборами Товариства рiшення про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради Товариства або до його замiни акцiонером Това-
рисва - DTEK ENERGY B.V. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 05.2014 до 12.2014 – Фiнансовий директор ТОВ «Немiрофф»; 
З 01.2015 до 08.2016 – Директор з фiнансiв ТОВ «Регiна Центр; 
З 09.2016 до 03.2017 – Керiвник фiнансового департаменту ТОВ «Чугу-

ївський маслозавод»;
З 05.2017 до 07.2017 – Директор фiнансового департаменту ТОВ «Гру-

па Рiтейлу Украiни»;
З 08.2017 до 10.2017 – Директор фiнансового департаменту ТОВ 

«Ф.К.С»;
З 11.2017 до 02.2018 – Керiвник департаменту з фiнансiв ТОВ «ДТЕК 

ЕНЕРГО»;
З 02.2018 до тепершiнього часу – Керiвник департаменту фiнансiв ТОВ 

«ДТЕК МЕРЕЖI», експерт вiддiлу з планово-аналiтичної роботи ПАТ «ДТЕК 
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (за сумiсництвом).

У зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень попереднього 
складу Наглядової ради ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (далi – Товариство) 
рiчними Загальними зборами Товариства вiд 23.04.2018 (протокол №1/2018 вiд 
23.04.2018 ) прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товари-
ства Рудчук Галину Степанiвну, яка представляє iнтереси акцiонера Товариства 
- Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по мiсту Києву.

Рудчук Галина Степанiвна не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Рудчук Галина Степанiвнач на посаду призначена на строк до прий-
няття Загальними зборами Товариства рiшення про припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства або до її замiни акцiонером 
Товарисва - Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України 
по мiсту Києв. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
01.03.2011-23.09.2015 - головний спецiалiст вiддiлу управлiння корпо-

ративними правами, державним майно та продажу акцiй Регiонального 
вiддiлення Фонду державного майна України по мiсту Києву;

24.09.2015 по сьогоднiшнiй день - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї, 
управлiння державним майном та корпоративними правами держави 
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по мiсту Києву.

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 Маслов Iгор Олександрович
В.о. Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

24.04.2018 припинено повнова-
ження

Член Ревізійної комісії Станков Василь Степанович - 0,0221

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 (протокол № 21 від 13.12.2011) та переоб-
рано 10.04.2014 (протокол № 24 від 10.04.2014) Загальними зборами товариства. Повноваження особи припинено Загальними зборами товариства 
(протокол № 28 від 24.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Підстава прийняття рішення - п. 10.7 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 404 шт. 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. Голова правління  плясов С. в.

24.04.2018
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річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента – публіч-
не акціонерне товариство «проектно-технологічний інститут «Киї-
воргбуд», 04012951. м. Київ , Печерський, 01010, м. Київ, Михайла 
Омеляновича-Павленка, 4/6 (044)590-45-00, 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії – 23.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію http://www.kievorgbud.kiev.ua/ 4. Най-
менування, ідентифікаційний код аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – 
фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності – ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль», 32440628 5. Інформація 
про загальні збори: 

1. 11.04.2017 – чергові, кворум 99.9592 %. Порядок денний: 1.Прий-
няття рішення про обрання складу i членів лічильної комісії річних за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд» та про припинення їх 
повноважень. 2.Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд» депозитарній 
установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з цією депозитарною установою. 3.Обрання голови i 
секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд».  
4.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 5.Звiт Виконавчого органу ПАТ 
«ПТI «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності 
ПАТ «ПТI «Київоргбуд» у 2016 році та прийняття рішення за наслідками 
розгляду вiдповiдного звіту. 6.Звiт Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київорг-
буд» про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду вiдповiдного звіту. 7.Звiт i висновки Ревiзiйної комісії ПАТ «ПТI «Киї-
воргбуд» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту i 
висновків. 8.Затвердження річної фінансової звітності (річного звiту) ПАТ 
«ПТI «Київоргбуд» за 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку i збитків ПАТ «ПТI 
«Київоргбуд» за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 10.Внесення змін до ста-
туту ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 11.Внесення змін до положень, що регла-
ментують діяльність органiв управління i контролю ПАТ «ПТI «Київорг-
буд». 12.Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) 
Голови i членiв Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 13.Обрання чле-
нів Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 14.Затвердження умов 
договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладатимуться з Голо-
вою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд»; встановлення 
розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з Головою та членами На-
глядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 15.Прийняття рiшення про припи-
нення повноважень (вiдкликання) Голови i членів Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«ПТI «Київоргбуд». 16.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПТI «Киї-
воргбуд». 17.Затвердження умов договорiв (цивільно-правових або тру-
дових), що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«ПТI «Київоргбуд»; встановлення розмiру їх винагороди (затвердження 
кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 
До рішень з питань порядку денного пропозиції подавалися акціонерами, 
яким належить 10 і більше відсотків акцій Товариства. Загальні збори від-
булися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено 
Протокол.

2. 28.08.2017 – позачергові, кворум 62.8692 %. Скликання позачерго-
вих загальних зборів акціонерів ініціювало ТОВ «КУА «Сварог Ессет Ме-
неджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів 
Пайового ЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «Компанія з управління активами «Сва-
рог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), як акціонер, що є влас-
ником більш ніж 10% простих акцій Товариства. Порядок денний: 1.Прий-
няття рiшення про обрання складу i членiв лiчильної комiсiї позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд» та про припинення їх 
повноважень. 2.Прийняття рiшення про передачу повноважень лічильної 
комiсiї загальних зборів акцiонерiв ПАТ «ПТI «Київоргбуд» депозитарнiй 
установi – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з цiєю депозитарною установою. 3.Обрання голови i 
секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПТI «Київорг-
буд». 4.Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 5.Внесення змiн до 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд»; 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання додаткових угод до 
договорiв з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 
6.Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ 
«ПТI «Київоргбуд». 7.Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «ПТI «Киї-
воргбуд» шляхом приватного розміщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внесків. 8.Про приватне роз-
міщення акцій ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (iз зазначенням переліку осіб, які є 

учасниками такого розміщення). 9.Про затвердження проспекту емiсiї ак-
цій ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 10.Визначення уповноважених органів (осіб) 
ПАТ «ПТI «Київоргбуд», яким надаються повноваження щодо приватного 
розміщення акцій ПАТ «ПТI «Київоргбуд». До проекту порядку денного 
пропозиції подавалися акціонером, якому належить 10 і більше відсотків 
акцій Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обранi 
члени лiчильної комiсiї. 2. Повноваження лiчильної комiсiї загальних 
зборiв акцiонерiв переданi депозитарнiй установi – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕ-
ЄСТР». Пiдписання договору про надання ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» 
(код за ЄДРПОУ 21656006) послуг по iнформацiйному та органiзацiйному 
забезпеченню проведення загальних зборiв доручено Головi правлiння 
ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 3. Обранi голова та секретар рiчних загальних 
зборiв.4. Затверджений порядок (регламент) проведення рiчних загаль-
них зборiв. 5. Питання щодо внесення змiн до договорiв з Головою та 
членами наглядової ради не прийняте. 6. Питання щодо затвердження 
ринкової вартостi однiєї простої iменної акцiї ПАТ – не прийняте.  
7. - Збiльшити статутний капiтал ПАТ «ПТI «Київоргбуд» на 38 432 517,75 
грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв чотириста тридцять двi тисячi п’ятсот 
сiмнадцять гривень 75 копiйок) шляхом приватного розмiщення додатко-
вих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.- 
Збiльшити статутний капiтал ПАТ «ПТI «Київоргбуд» шляхом приватного 
розмiщення додаткових 153 730 071 (сто п’ятдесят три мiльйони сiмсот 
тридцять тисяч сiмдесят одна) шт. простих iменних акцiй ПАТ «ПТI 
«Київоргбуд».8. Прийняли та затвердили рiшення про приватне 
розмiщення акцiй ПАТ «ПТI «Київоргбуд» (код за ЄДРПОУ 04012951) (iз 
зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).9. За-
твердили проспект емiсiї акцiй ПАТ «ПТI «Київоргбуд», щодо яких при-
йнято рiшення про приватне розмiщення..10. Надали Наглядовiй радi 
ПАТ «ПТI «Київоргбуд» повноваження щодо:- залучення до розмiщення 
андеррайтера;- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;- прийняття 
рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими влас-
никами у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланова-
ний обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї 
повнiстю оплачено);- затвердження результатiв укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;- затвер-
дження результатiв приватного розмiщення акцiй;- затвердження звiту 
про результати приватного розмiщення акцiй;- прийняття рiшення про 
вiдмову вiд розмiщення акцiй;- прийняття iнших рiшень та вчинення iнших 
дiй, необхiдних згiдно законодавства для здiйснення вiдповiдного приват-
ного розмiщення акцiй. Надали Правлiнню ПАТ «ПТI «Київоргбуд» повно-
важення:- щодо повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi 
незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укла-
дення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у 
разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;- щодо письмо-
вого повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на при-
дбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi;- проводити дiї щодо забезпечення 
реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, сто-
совно яких прийнято рiшення про розмiщення;- проводити дiї щодо забез-
печення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватно-
го розмiщення акцiй;- проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу 
акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй.

3. 25.10.2017 – позачергові збори акціонерів, кворум 99.9593 %. Скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів ініціювала наглядова рада 
Товариства. Порядок денний: 1.Прийняття рішення про обрання складу i 
членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI 
«Київоргбуд» та про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови i секре-
таря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ПТI «Київоргбуд». 4.Визначення уповноваженого 
органу ПАТ «ПТI «Київоргбуд», якому надаються повноваження щодо ви-
значення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого 
етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій. До проекту порядку денного та рішень порядку денного 
від акціонерів пропозиції не поступало. Результати розгляду питань поряд-
ку денного: 1. Обранi члени лічильної комісії. Повноваження лiчильної 
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв переданi депозитарнiй установi – ТОВ 
«УКРЕНЕРГОРЕЄСТР». Пiдписання договору про надання ТОВ «УКРЕ-
НЕРГОРЕЄСТР» (iдентифiкацiйний код 21656006) послуг по 
iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних 
зборiв акцiонерiв доручено Головi правлiння ПАТ «ПТI «Київоргбуд».  
2. Обранi голова та секретар рiчних загальних зборiв акцiонерiв.3. Затвер-
джений порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 

публІчне аКцІонерне товариСтво «проеКтно-технолоГІчний ІнСтитут «КиЇворГбуд»



№79, 25 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

55

4. Надали Наглядовiй радi ПАТ «ПТI «Київоргбуд» повноваження щодо ви-
значення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого 
етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй, рiшення про яке було прийнято 28 серпня 2017 року по-

зачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПТI «КИЇВОРГБУД» 
(протокол № 21 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТI «КИЇВ-
ОРГБУД» вiд 28 серпня 2017 року).6. Інформація про дивіденди. Рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості. Повне найменування емітента приватне 

акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Сан лайф». Код за 
ЄДРПОУ 21538028. Місцезнаходження: 01032, м.Киїiв, вул.Старовокзаль-
на, 17. Міжміський код, телефон та факс: (044) 235-89-17 (044) 235-89-17. 
Електронна поштова адреса: info@sunlife.com.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації www.sunlife.io.ua. Вид особливої інформації -Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

2. Текст повідомлення. 23 квiтня 2018 року Загальними рiчними Збора-
ми акцiонерiв було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв (Протокол№1 вiд 23.04.2018р. Загальних рiчних 
Зборiв акцiонерiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 
року до дати проведення наступних Загальних рiчних Зборiв у 2019р., рин-

кова вартiсть майна або послуг за якими буде становити вiд 10 до 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного Товариства або перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 
50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 150000(тис. грн.) 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
40211(тис. грн.) Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi складає 
373,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1005000 шт. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних рiчних 
зборах 1005000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення 1005000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «проти» прийняття рiшення 0 шт.

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

Генеральний директор Тальський Ростислав Борисович. 24.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво «Страхова Компанiя «Сан лайф»

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 "ШоСт-
КинСьКий Завод 
хiмiчних реаКтивiв"

2. Код за ЄДРПОУ 05761264
3. Місцезнаходження 41100, м. Шостка, 

вул. Iндустрiальна,1
4. Міжміський код, телефон та факс 05449 2 04 12 05449 2 04 12 
5. Електронна поштова адреса yurist.shostka@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://shzhr.pat.ua

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШЗХР» (протокол № 1/2018) 

23.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразо-
во, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:-
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства;

-ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

-ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юри-
дичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або 
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових 
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством 
порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування 
майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз звернен-
ням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазна-
чених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укла-
дання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в 
тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для 

забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб 
та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або 
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-
продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, 
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, зне-
сення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, 
контрактiв, угод, правочинiв;

- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких 
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних 
Правочинiв.

Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з 
усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного 
року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент  
1 000 000 000 (один мiльярд ) гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 44689 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
2237.7%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2479552 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-

гальних зборах- 1 849 855 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття 

рiшення:
«за» – 1 849 855 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй)

«проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй)

«утримались»– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй)

Рiшення прийнято одноголосно.
iii. підпис

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

2. Найменування посади Бугаков Сергiй Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

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

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

емітента
ii. текст повідомлення

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕЗАРА» (Про-
токол № 07 вiд 20.04.2018) припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням 
строку повноважень:

Голови Наглядової ради Камурзаєва Олександра Альбертовича. 
Володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0.0124 %. 
Строк перебування на посадi - з 21.04.2017 по 20.04.2018;

члена Наглядової ради Бiлоногова Володимира Германовича. Володiє 
часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0.4119 %. Строк пере-
бування на посадi - з 21.04.2017 по 20.04.2018;

члена Наглядової ради Бруля Сергiя Тимофiйовича. Часткою у статут-
ному капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 
21.04.2017 по 20.04.2018;

члена Наглядової ради Омельянчука Володимира Прокоповича. Част-
кою у статутному капiталi товариства не володiє. Строк перебування на 
посадi - з 21.04.2017 по 20.04.2018;

члена Наглядової ради Дрiжчаного Iгоря Васильовича. Часткою у ста-
тутному капiталi товариства не володiє. Строк перебування на посадi - з 
21.04.2017 по 20.04.2018.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЧЕЗАРА» (Про-
токол № 07 вiд 20.04.2018) обрано:

Камурзаєва Олександра Альбертовича, акцiонера товариства, на по-
саду члена Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» 
(Протокол № 72 вiд 20.04.2018) Камурзаєва Олександра Альбертовича об-
рано Головою Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства у розмiрi 0.0124 %.. Обрано на строк до наступних рiчних зборiв. 
Попереднi посади: виконуючий обов’язки голови правлiння ВАТ «Свемон-

Центр», голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА»;
Бiлоногова Володимира Германовича, акцiонера товариства, на посаду 

члена Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА» 
(Протокол № 72 вiд 20.04.2018) Бiлоногова Володимира Германовича при-
значено заступником Голови Наглядової ради. Володiє часткою у статутно-
му капiталi товариства у розмiрi 0.4119 %. Обрано на строк до наступних 
рiчних зборiв. Попереднi посади: приватний пiдприємець, член Наглядової 
ради ПАТ «ЧЕЗАРА»;

Бруля Сергiя Тимофiйовича на посаду члена Наглядової ради. Часткою 
у статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на строк до наступних 
рiчних зборiв. Попереднi посади: директор департаменту утилiзацiї ракет-
ного палива (2011-2013); головний iнженер проектiв, компанiя System Use 
Contract, Лондон (2013-2016), член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА».  
Бруль С.Т. є представником акцiонера ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ» (код ЄДРПОУ 35648564, мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, 
Мельникова, 12);

Омельянчука Володимира Прокоповича на посаду члена Наглядової 
ради. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на строк 
до наступних рiчних зборiв. Попереднi посади: заступник Мiнiстра оборони 
України (2011); керiвник департаменту воєнної безпеки апарату РНБОУ 
(2012-2013); в.о. генерального директора ДП ДГЗIФ «Укрiнмаш» (2014-2015), 
член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА». Омельянчук В. П. є представником 
акцiонера ТОВ «IННОВАЦIЙНО-ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (код ЄДРПОУ 
35648564, мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Мельникова, 12);

Дрiжчаного Iгоря Васильовича на посаду члена Наглядової ради. Част-
кою у статутному капiталi товариства не володiє. Обрано на строк до на-
ступних рiчних зборiв. Попереднi посади: ПрАТ «СМАРТ-Холдинг», голо-
вний радник з 2008 р.; ПАТ «Нерухомiсть столицi», член Наглядової ради з 
2008 р.; Мiжнародний комерцiйний арбiтраж при Торгово-промисловiй 
палатi України, Арбiтр з 2008 р., член Наглядової ради ПАТ «ЧЕЗАРА». 
Дрiжчаний I.В. є представником акцiонера ТОВ «IННОВАЦIЙНО-
ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» (код ЄДРПОУ 35648564, мiсцезнаходження: 
04050, м. Київ, Мельникова, 12).

Усі зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не 
дали, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають

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 _____________________ А.О. Свириденко 

М.П. 23.04.2018

публiчне аКцiонерне товариСтво «чернiГiвСьКий Завод радiоприладiв»

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента:
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство по га-
зопостачанню та газифiкацiї «Тернопiльгаз». 2. Код за ЄДРПОУ – 03353503. 
3. Місцезнаходження - 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, буд. 54.  
4. Міський код, телефон та факс - (0352) 47-61-17 (0352) 47-61-17. 5. Елек-
трона поштова адреса - emelshina@tgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www. tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. текст повідомлення
На Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «Тернопiльгаз» 20.04.2018р. при-

йнято рiшення (Протокол №21 вiд 20.04.2017р.) про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, для забезпечення розподiлу при-
родного газу на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi Товариством 
протягом, не бiльш як одного року з дати прийняття цього рішення:

-на закупiвлю природного газу для виробничо-технологiчних потреб гра-

ничною сукупною вартiстю 400000 тис.грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
фiнансової звiтностi 2017 року становить 106,65 %;

- на надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 600000 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними фiнансової звiтностi 
2017 року становить 159,97%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1289081 штук, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1255198 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 889942, «проти» - 0, 
«утримались» -365256.

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

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

Голова правлiння   о.І. Караванський
 (підпис) 23.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «тернопiльГаЗ»

 рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛIВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС», 32493671, 
Україна 04119 м.Київ Дегтярiвська, буд. 21 лiт. «А», 044-251-15-50

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (п.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 
35316245

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

товариСтво З обмеженоЮ вiдповiдальнiСтЮ 
«лiвобережжя плЮС»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне то-
вариСтво «КиЇвСьКе автотранСпортне пІдпри-
ЄмСтво «уКрпродКонтраКт»

2. Код за ЄДРПОУ: 05415608

3. Місцезнаходження: 02140, м. Київ, Ревуцького, 56
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 569-95-97, 569-95-99
5. Електронна поштова адреса: info@uprk.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ текст повідомлення

відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ 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 20.04.2018 24400,00 25873,00 94,306806
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "КАТП "Укрпродконтракт" (протокол № 20-04/2018 від 20.04.2018) погоджено вчинення протягом 
2018 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, а саме щодо 
купівлі-продажу товару - нових та б/у транспортних засобів з ТОВ "Ілта" - сумарно близько 24,4 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25 873 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 94,306806%.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 931 354, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 931 294, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 13 931 294.
2 20.04.2018 86400,00 25873,00 333,938855
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "КАТП "Укрпродконтракт" (протокол № 20-04/2018 від 20.04.2018) погоджено вчинення протягом 
2018 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, а саме щодо 
закупівлі товару - нових автомобілів "Peugeot" та запасних частин від ТОВ "Пежо Сітроен Україна" - офіційного імпортера автомобілів "Peugeot" в 
Україні - сумарно близько 86,4млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25 873 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 333,938855%.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 931 354, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 931 294, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 13 931 294.
3 20.04.2018 67500,00 25873,00 260,889731
Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "КАТП "Укрпродконтракт" (протокол № 20-04/2018 від 20.04.2018) погоджено вчинення протягом 
2018 року значних правочинів на суму, що перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік, а саме щодо 
закупівлі товару-нових автомобілів інших марок - сумарно близько 67,5 млн.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 25 873 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 260,889731 %.
Загальна кількість голосуючих акцій 13 931 354, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 13 931 294, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 13 931 294.

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

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

законодавством.
Голова правління Шрамко Ігор леонідович

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 04827073. 3. Місцезнаходження: 61002 м. Харків, вул. Алчевських, 
буд.43. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 732-53-08, (057) 732-53-08.  
5. Електронна поштова адреса: usaem@maxima.kharkov.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.usaem.in.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення На підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів (протокол № 1904/2018 від 19.04.2018р.) припинено з 19.04.2018р. 
повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії Корецькому Леоніду Во-
лодимировичу (паспорт ММ № 998175 виданий 27.07.2001р. Москов-
ським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.) в зв'язку з закінченням 
терміну повноважень. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у 
статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення за-
гальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Перебував на посаді протягом 3 років. На підставі рі-
шення загальних зборів акціонерів (протокол № 1904/2018 від 
19.04.2018р.) припинено з 19.04.2018р. повноваження на посаді Член Ре-
візійної комісії Гайворонській Валентині Олексіївні (паспорт ММ № 293804 
виданий 01.12.1999р. Київським МВРВХМУУМВС України в Харків-
ській обл.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Особа пакетом 
акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. 

Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 
протягом 4 років. На підставі рішення загальних зборів акціонерів (про-
токол № 1904/2018 від 19.04.2018р.) обрано з 20.04.2018р. років на по-
саду Голова Ревізійної комісії Товариства - Корецького Леоніда Володи-
мировича (паспорт ММ № 998175 виданий 27.07.2001р. Московським МВ 
ХМУ УМВС України в Харківській обл.) строком на 5 (п'ять) років. Особа 
пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента 
не має. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади 
протягом останніх п'яти років: начальник виробничо-технічного відділу АТ 
«Трест Житлобуд-1». Працює на посаді: заступник голови правління з ви-
робництва - начальник виробничого відділу АТ «Трест-Житлобуд-1». На 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1904/2018 від 
19.04.2018р.) обрано з 20.04.2018р. на посаду Член Ревізійної комісії То-
вариства - Гайворонську Валентину Олексіївну (паспорт ММ № 293804 
виданий 01.12.1999р. Київським МВРВХМУУМВС України в Харків-
ській обл.) строком на 5 (п'ять) років. Особа пакетом акцій емітента не 
володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування 
змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти 
років: працює на посаді: начальник ВТВ АТ «ПСАЕМ».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Голова Правління Гармаш О.О. М.П. 
20.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво «пiвденСпецатоменерГомонтаж»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 

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

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

приватне аКцiонерне това-
риСтво "монтажниК", 00911470, 
13224 Житомирська область, Чуднiвський р-н, 
с.Вiльшанка, вул.Захiдна, 16, (4139) 2-14-12

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

 23.04.2018 

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

montazhnyk.constanta.dp.ua

директор прат «монтажник»    віталій володимирович бабушко

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 "металiСт", 
21750320Волинська , Луцький, 43017, 
м. Луцьк, Боженка, 34 03322 63820,

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

24.04.2018

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

21750320.infosite.com.ua

повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

товариСтво «хІмпроеКт»
2. Код за ЄДРПОУ: 23487660
3. Місцезнаходження: 93400 м.Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 

буд.15А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380645254902, +380645254902
5. Електронна поштова адреса: chaohimproekt@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://23487660.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ХІМПРОЕКТ» (надалі - Товариство) 
протягом одного року з дати прийняття такого рішення, схвалено річни-
ми загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 
20.04.2018р.(протокол загальних зборів №59 від 20.04.2018р.) Відо-
мості щодо значних правочинів із зазначенням їх характеру та гранич-
ної сукупності вартості: -договори позики та банківського кредиту, до-
говори про надання кредитної лінії та договори про документарні 
операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих 
чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, 
іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних 
держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними або юридич-
ними особами - резидентами України та юридичними особами - рези-
дентами іноземних держав, договори іпотеки, застави, фінансової та 
майнової поруки, гарантії, як для забезпечення власних грошових 
зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових 
зобов'язань третіх осіб;

-договори постачання, купівлі-продажу (в тому числі зовнішньоеконо-
мічні) товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних 
частин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу буді-
вель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших осно-
вних засобів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господар-
ських товариств, договори комісії, доручення, страхування, міни, 
зберігання;

-договори підряду, договори на виконання робіт та послуг, договори 
купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, 
договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослідних, 
технологічних робіт з граничною сукупною вартістю кожного правочину не 
більше 300 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 66 099 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 453,86%.Загальна кількість голосуючих акцій -  
75 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 75 штук Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 75 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» прийняття 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. директор  Каращук о.м.
23.04.2018

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 по ГаЗопоС-
тачаннЮ та ГаЗифiКацiЇ 
"чернiГiвГаЗ", 03358104
Чернігівська , Новозаводський, 14021, 
м.Чернiгiв, вул.Любецька,68 0462 
644-048,

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

23.04.2018

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

https://cn.104.ua

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

ТОВ "БДО", 20197074

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 1465370 1420307
Основні засоби (за залишковою вартістю) 359099 369626
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 12041 14157
Сумарна дебіторська заборгованість 49110 72459
Грошові кошти та їх еквіваленти 20591 24550
Власний капітал 30118 225115
Статутний капітал 2846 2846
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -282965 -83525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 50940 55063
Поточні зобов'язання і забезпечення 1384312 1140129
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -17.59 6.90
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-17.59 6.90

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 11385633 11385633
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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рІчна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "Кременчуць-
Кий ремонтно-механІчний 
Завод", 
код 00380391
39600, Україна, Полтавська обл., 
м.Кременчук, вулиця 29 вересня, 
будинок 10/24, офіс 62А, 
тел. 0677332742

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

24.04.2018

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

www.rmz.prat.in.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 
товариСтво "науКово-
виробниче пiдприЄмСтво 
"маКiЇвСьКий Завод Шахт-
ноЇ автоматиКи", 00165675, 86115 
донецька область д/н м. макiївка вул.
Кiпренського, 1, (0623) 22-72-75

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

24.04.2018

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

http://mzsha.inf.ua/

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

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво "Захiдна 
промиСлова Група"

2. Код за ЄДРПОУ 32831296
3. Місцезнаходження 45400, Нововолинськ, Островсько-

го, 64
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 44635 03344 24852
5. Електронна поштова адреса info@zpg.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://zpg.in.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група», якi 

вiдбулися 24 квiтня 2018р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 
пiдсумками дiяльностi за 2017 рiк та затверджено дату складання перелiку 
осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 18.06. 2018 року. Загаль-
ними зборами прийнято:

- затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2017 рiк у сумi 729900 грн.;
- затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у 

розмiрi – 2807,31 грн.;
- затвердити строк виплати дивiдендiв: з 19.06.2018 до 

20.09.2018року;
- виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання 

дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України;

- встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а 
саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв 
Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi 
iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових 
переказiв на адреси акцiонерiв.

Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 
обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання 
дивiдендiв.

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 Луцик В.А.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

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

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"Захiдна промиСлова 
Група"

2. Код за ЄДРПОУ 32831296
3. Місцезнаходження 45400, Нововолинськ, Островського, 64
4. Міжміський код, телефон 
та факс

03344 44635 03344 24852

5. Електронна поштова 
адреса

info@zpg.in.ua

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

http://zpg.in.ua/

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

ii. текст повідомлення
24 квiтня 2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна 

промислова група» було прийнято рiшення про попередне надання згоди 
на вчинення значних правочинiв. Рiшення зборiв: попередньо надати зго-
ду головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер 
яких пов’язаний з фiнансово – господарською дiяльнiстю Товариства, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), а 
саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв за-
стави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв.

Сукупна гранична вартiсть правочинiв 60 000 тис.грн
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi :  

36760 тис. грн. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у 
вiдсотках): 163%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 260 шт., кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «за»-206 шт., «проти»-0.

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

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

2. Найменування посади Луцик В.А.
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
24.04.2018

(дата)
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "бетонмаШ", 
00240052 , Донецька обл., 84105 
м. Слов'янськ вул. Солодiлова, буд.1 
(06262) 3-83-71,

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

24.04.2018р.

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

http://betonmash.com/node/807/

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

тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво 
"чернiГiвСьКа Швейна 
фабриКа 
"елеГант"

2. Код за ЄДРПОУ 05502634
3. Місцезнаходження 14017 мiсто Чернiгiв проспект 

Перемоги, 41
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380 462 653930 +380 462 65-39-50

5. Електронна поштова адреса na@elegant-cg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.elegant-cg.com.ua

7. Вид особливої інформації рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних 
правочинiв

ii. текст повідомлення
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися товариством до 20.04.2019 р.. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 33649 тис. грн. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 136649 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 134963 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 71409 шт., «проти» – 63554 шт. 
Вiдомостi щодо правочинiв: 1)- щодо виготовлення Товариством швейних 
виробiв, в тому числi шляхом переробки сировини замовника в готову 
продукцiю на граничну сукупну вартiсть 260000 тис. грн. Співвідношен-
ня* – 772 %; 2) щодо депозитних вкладiв в банках на граничну сукупну 
вартiсть 200000 тис. грн. Співвідношення* – 594%.; 3) - щодо придбання 
основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 20000 тис. грн. Співвідно-
шення* – 59%.

* - Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках)

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 Романовська Наталiя Олександрiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.20
(дата)

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "лантман-
нен аКСа", 00378537 , 
Київська обл., Бориспiльський район, 
08300, м.Бориспiль, вул. Привокзаль-
на, буд.3, т. (04595) 7-11-33

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

 24.04.2018

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

 http://lantmannen.ua/ua/content/
akcioneram

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 аКцІонер-
не товариСтво "ГнІ-
ванСьКий Завод 
СпецЗалІЗобетону"

2. Код за ЄДРПОУ 00282435
3. Місцезнаходження 23310 м.Гнівань Тиврів-

ський р-н, Вінницька обл. 
Промислова, 15

4. Міжміський код, телефон та факс (04355) 3-36-76 (04355) 3-31-97
5. Електронна поштова адреса gnivanszb@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://gnivanszb.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Згідно п.1 частини 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» 

припинено повноваження члена наглядової ради Зіненка С.В. . Часткою в 
статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних данних не 
надано. Непогашеної судості за корисливі злочини не має. Інші посади, які 
обіймала особа протягом п'яти років:заступник начальника управлiння 
-начальник вiддiлу Державного казначейства України; завiдувач сектору 
Державної казначейської служби України; головний фахiвець Департа-
менту безпеки Укрзалiзницi; ; начальник вiддiлу Департаменту казначей-
ства, заступник начальника Департаменту казначейства, перший заступ-
ник начальника Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалiзниця»

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Стахова Л.І.
В.о. голови правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

повідомлення 
про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

прат «КременчуКГаЗ»
приватне аКцІонерне товариСтво «КременчуКГаЗ», 

ЄДРПОУ 03351734, 39601, м.Кременчук, пров.Г.Бреста,46, т/ф 
0536776721, E-mail peo@kgaz.com.ua, сайт: kgaz.com.ua. Рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийняте Загаль-
ними зборами акціонерів 20.04.2018р. Попереднє схвалені значні право-
чини: з закупівлі природного газу, надання послуг з транспортування цього 
газу магістральними трубопроводами, надання послуг з розподілу газу 
розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 
197673254,20 грн. Вартість активів за даними останньої річної фінансової 
звітності 132654000 грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності 149,014%. Загальна 
кількість голосуючих акцій 20708066 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах 20574061 шт., кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 15261060 шт., 
«проти» 0 шт., «утрималось» 5313001 шт.

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

Голова правління  оксененко б.в.
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «СОЮЗ», 35574578, 01010, Київ, Суворова, 
буд. 4, (044) 3939340 (044) 3933643

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудит Банку здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Ауди-
торська компанія «Аваль» (код за ЄДРПОУ 32440628, місцезнаходження: 
69032, м. Запоріжжя, в. Рекордна,11/9) – Свідоцтво про включення до Реє-
стру аудиторських фірм та аудиторів № 3167, видане Рішенням Аудитор-
ської Палати України від 28 березня 2003 року за № 121, продовжене рі-
шенням аудиторської палати України 21.12.2017 року №353/3 та дійсне до 
21 грудня 2022 року. Загальний стаж аудиторської діяльності - 15 років.

1) Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 
№ 3167, видане Рішенням Аудиторської Палати України від 28 березня 
2003 року за № 121, продовжене та дійсне до 21 грудня 2022 року.

2) Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають 
право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ № 0111, 
від 27.02.2014 р. дійсне до 21.12.2022 року.

3) Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів серія та номер Свідоцтва П000418, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за реєстраційним номером Свідоцтва 
428 від 31.01.2018 р. та дійсне до 21.12.2022 р.

4) Генеральний директор Педак Валентина Федотівна, сертифікат ауди-
тора серія А № 005557, виданий рішенням Аудиторської палати України 
№128 від 30.10.2003р., продовжений та дійсний до 30.10.2018р., сертифікат 
аудитора банків №0059, виданий рішенням Аудиторської палати України 
№207/2 від 29.10.2009, продовжений та дійсний до 01.01.2020р.

5) Директор - аудитор Педак Сергій Володимирович, сертифікат аудито-
ра №0006917, виданий рішенням Аудиторської палати України №249/3 від 
26.04.2012 р., дійсний до 26.04.2022р.

6) Аудитор Руденко Дмитро Сергійович, сертифікат аудитора банків 
№0143, виданий рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 
29.04.2010р. продовжений та дійсний до 29.04.2020р.

5. Інформація про загальні збори:
Чергові загальні збори акціонерів від 24.04.2017 року.
Порядок денний Загальних зборів.
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ак-

ціонерів Банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічиль-
ної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спосте-
режної ради Банку за 2016 рік.

3. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління 
Банку за 2016 рік.

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Розгляд і прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Банку за 2016 рік.

5. Затвердження: річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку 
за 2016 рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

6. Розгляд та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 2016 
року.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Бан-
ком протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Пропозиції до порядку денного не надавалися.
Підсумки голосування:
І. по першому питанню порядку денного Загальних зборів «прий-

няття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціоне-
рів банку: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічиль-
ної комісії, встановлення регламенту Зборів»:

- «ЗА» обрання:
1. обрати Головою Загальних зборів Степаненка І.Є.
2. обрати Секретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.
3. обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результа-

тами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів: Глуховецького О.С.. - Головою Лічильної комісії, Лізунову Т.Р., Ко-
роткову Л.В. – Членами Лічильної комісії;

4. затвердити наступний регламент Загальних зборів: виступ з питань 
порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань по-
рядку денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результа-
тами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою 
Лічильної комісії – 10 хвилин.

проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд 
триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, 

що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
1. обрати Головою Загальних зборів Степаненка І.Є.
2. обрати Секретарем Загальних зборів Ющенко Т.І.
3. обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результа-

тами прийняття акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів: Глуховецького О.С. - Головою Лічильної комісії, Лізунову Т.Р., Корот-
кову Л.В. – Членами Лічильної комісії;

4. затвердити наступний регламент Загальних зборів: виступ з питань 
порядку денного Загальних зборів – 10 хвилин, голосування з питань по-
рядку денного Загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результа-
тами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою 
Лічильної комісії – 10 хвилин.

ІІ. по другому питанню порядку денного Загальних зборів «розгляд 
та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Спостережної 
ради банку за 2016 рік».

- «ЗА» затвердження Звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік та визна-
чення роботи Спостережної ради, на підставі здійсненної оцінки, ефективною 
проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд 
триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голо-
сів, що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
Затвердити Звіт Спостережної ради АТ «КБ «СОЮЗ» за 2016 рік на під-

ставі здійсненої оцінки роботи Спостережної ради визначити роботу Спо-
стережної ради ефективною.

ІІІ. по третьому питанню порядку денного Загальних зборів «роз-
гляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту правління бан-
ку за 2016 рік»

- «ЗА» затвердження Звіту Правління Банку за 2016 рік та визначення 
роботи Правління, на підставі здійсненної оцінки, ефективною проголосу-
вало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста со-
рок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
Затвердити Звіт Правління АТ «КБ «СОЮЗ» за 2016 рік, на підставі здій-

сненої оцінки роботи Правління визначити роботу Правління ефективною.
ІV. по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «За-

твердження висновків ревізійної комісії. розгляд і прийняття рішення 
за наслідками розгляду Звіту ревізійної комісії банку за 2016 рік»

- «ЗА» затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевір-
ки фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 
2016 року та Звіту Ревізійної комісії АТ «КБ «СОЮЗ» за 2016 рік, визначен-
ня роботи Ревізійної комісії ефективною проголосувало 2 (дві) особи, які 
володіють 1343849900 (один мільярд триста сорок три мільйона вісім-
сот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що складає 100% голосів 
акціонерів, присутніх на Загальних зборах

- «проти» – відсутні;
- «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «СОЮЗ» за результатами 2016 
року та Звіт Ревізійної комісії АТ «КБ «СОЮЗ» за 2016 рік, визнати роботу 
Ревізійної комісії ефективною.

V. по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвер-
дження: річних результатів діяльності банку, річного звіту банку за 2016 
рік, заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми».

- «ЗА» затвердження:
річних результатів діяльності Банку у 2016 році.

публiчне аКцiонерне товариСтво «Комерцiйний банК «СоЮЗ»
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Річного звіту Банку за 2016 рік.
заходів за результатом висновків аудиторської фірми:
• Правлінню Банку вжити необхідних заходів щодо усунення ризиків ді-

яльності, вказаних в звіті аудиторської фірми;
• Спостережній раді здійснювати контроль за виконанням Правлінням 

заходів щодо усунення ризиків.
проголосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд 

триста сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, 
що складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

• «проти» – відсутні;
• «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
Затвердити річні результати діяльності Банку у 2016 році.
Затвердити річний звіт Банку за 2016 рік.
Затвердити наступні заходи за результатом висновків аудиторської фірми:
• Правлінню Банку вжити необхідних заходів щодо усунення ризиків ді-

яльності, вказаних в звіті аудиторської фірми;
• Спостережній раді здійснювати контроль за виконанням Правлінням 

заходів щодо усунення ризиків.
VІ. по шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «розгляд 

та прийняття рішення з питання покриття збитку звітного 2016 року».
• «ЗА» покриття збитку за результатами діяльності Банку в 2016 році в сумі 5 

240 799,32 грн. за рахунок коштів фонду розвитку Банку, який було сформовано 
з прибутку минулих років та суму нерозподіленого прибутку, сформованого в 
2016 році за рахунок коригування вартості цінних паперів власної емісії за опера-
ціями з акціонерами, в розмірі 1 882,65 грн., розподілити у фонд розвитку Банку.

Кошти фонду розвитку Банку за рішенням Спостережної ради можуть на-
правлятися на суми відрахувань до загальних і резервних фондів, суми списань 
емісійних різниць та інші відрахування відповідно до законодавства України про-
голосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста 
сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

• «проти» – відсутні;
• «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДІЙСНИМИ: відсутні.

рІШення прийняте Зборами:
Покрити збиток за результатами діяльності Банку в 2016 році в сумі 5 240 

799,32 грн. за рахунок коштів фонду розвитку Банку, який було сформовано з 
прибутку минулих років. Суму нерозподіленого прибутку, сформованого в 2016 
році за рахунок коригування вартості цінних паперів власної емісії за операція-
ми з акціонерами, в розмірі 1 882,65 грн., розподілити у фонд розвитку Банку.

Кошти фонду розвитку Банку за рішенням Спостережної ради можуть на-
правлятися на суми відрахувань до загальних і резервних фондів, суми списань 
емісійних різниць та інші відрахування відповідно до законодавства України.

VІІ. по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «по-
переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися банком 
протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».

• «ЗА» попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. 
Характер правочинів:

• правочини щодо проведення Банком активних та пасивних операцій;
• правочини щодо господарських операцій.
Рішення про вчинення зазначених значних правочинів повинно попередньо 

(до укладання правочину) погоджуватися Спостережною радою Банку прого-
лосувало 2 (дві) особи, які володіють 1343849900 (один мільярд триста 
сорок три мільйона вісімсот сорок дев’ять тисяч дев’ясот) голосів, що 
складає 100% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

• «проти» – відсутні;
• «утримались» – відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУ-

ВАННІ: відсутні.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ 

НЕДІЙСНИМИ: відсутні.
рІШення прийняте Зборами:
Попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Банком протя-

гом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.
Характер правочинів:
• правочини щодо проведення Банком активних та пасивних операцій;
• правочини щодо господарських операцій.
Рішення про вчинення значних правочинів повинно попередньо (до 

укладання правочину) погоджуватися Спостережною радою Банку.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного (2017 рік) та по-

переднього років Банком не приймалося рішення про виплату дивідендів

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 34626750
3. Місцезнаходження 85325 Донецька , Покровський 

район, с.Рiвне Шопена, 1а
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 736-21-65 056 736-21-65

5. Електронна поштова адреса ponomarenko@apk-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

apk-invest.com.ua

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

ii. текст повідомлення
23.04.2018 року за результатами проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» (Протокол рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв № 16 вiд 23.04.2018 р.) загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» було прийнято рiшення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової ради, який одночасно є її Головою.

Так, 19.08.2018 р. припиняються повноваження Голови Наглядової 
ради – Колеснiкова Костянтина Борисовича, якого було переобрано на 
дану посаду з 20.08.2015 р., строком на 3 роки. Враховуючи те, що 
вiдповiдно до ч. 2 ст.32 ЗУ «Про акцiонернi товариства», члени Наглядової 
ради можуть бути обранi на посаду лише на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв, приймаючи до уваги дату припинення повноважень Голови На-
глядової ради ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» – Колеснiкова К.Б., iснує нагальна 
необхiднiсть у достроковому припиненнi повноважень вiдповiдної посадо-
вої особи та про обрання члена Наглядової ради на цих рiчних загальних 
зборах. З урахуванням вищенаведеного, достроково припинити повнова-
ження члена Наглядової ради ПрАТ «АПК-IНВЕСТ». Вважати повноважен-
ня члена Наглядової ради ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», що дiяли на момент про-

ведення цих загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», припиненими 
з моменту прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «АПК-IНВЕСТ».

Колеснiков К.Б. не володiє акцiями ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та не володiє 
часткою у статутному капiталi ПрАТ «АПК-IНВЕСТ». Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Згоди на роз-
криття паспортних даних особа не надала.

23.04.2018 року за результатами проведення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» (Протокол рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв № 16 вiд 23.04.2018 р.) загальними зборами акцiонерiв 
ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» було прийнято рiшення щодо обрання члена Нагля-
дової ради ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», який одночасно є її Головою фiзичну осо-
бу – Колеснiкова Костянтина Борисовича. Визначити, що Колеснiков Кос-
тянтин Борисович призначається на посаду Голови Наглядової ради 
ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» з моменту прийняття рiшення про його обрання (пе-
реобрання) черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АПК-
IНВЕСТ», тобто з 23.04.2018 р., строком на 3 роки. Протягом останнiх п`яти 
рокiв Колеснiков Костянтин Борисович займав посаду Голови наглядової 
ради ПрАТ «АПК-IНВЕСТ», iнших посад не займав. Вiдповiдно до положень 
статтi 53 Закону України «Про акцiонернi товариства», до складу наглядо-
вої ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси 
(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Колеснiков 
Костянтин Борисович є представником акцiонера – ТОВ «У К Р I Н В Е С Т». 
Розмiр пакету акцiй, що належить ТОВ «У К Р I Н В Е С Т»: 98,000038 % 
(1079589 шт.)

Колеснiков К.Б. не володiє акцiями ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» та не володiє 
часткою у статутному капiталi ПрАТ «АПК-IНВЕСТ». Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. Згоди на роз-
криття паспортних даних особа не надала.

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 Распопов Роман Сергiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво “апК-iнвеСт”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публiчне аКцiонерне 
товариСтво 
аКцiонерний 
Комерцiйний банК 
«iндуСтрiалбанК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ вулиця Генерала 

Алмазова, будинок 18/7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 206-98-34 (044) 290-89-70

5. Електронна поштова 
адреса

reception@industrialbank.ua

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

http://www.industrialbank.ua

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

ii. текст повідомлення
21.04.2018 р. Наглядовою радою АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», на пiдставi 

пункту 18.2. Статуту Банку та пункту 2.1. Положення про Наглядову раду, 
прийнято рiшення (протокол №31) про обрання з 21.04.2017 члена На-
глядової ради Гдичинського Богдана Петровича Головою Наглядової ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Термiн повноважень Голови Наглядової ради 
дiє на час термiну повноважень Гдичинського Богдана Петровича, як чле-
на Наглядової ради Банку. Обрання до складу Наглядової ради Гдичин-
ського Богдана Петровича ( як представника учасника Банку Дворецької 
Ганни Миколаївни) вiдбулось за рiшенням рiчних загальних зборiв 
учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (протокол №01 вiд 20.04.2018 року), з 
термiном повноважень з 21.04.2018 до наступних рiчних загальних зборiв. 
Гдичинський Богдан Петрович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Гдичинський Б.П. обiймав посади: 07.2013 – 
09.2013 радник Голови Вищої ради юстицiї ; 09.2013- 04.2014 заступник 
керiвника секретарiату Вищої ради юстицiї; 04.2014 – 02.2016 заступник 
Голови Правлiння ПАТ «Укрнафта»; 02.2016 – по теперiшнiй час Головний 
радник Голови Правлiння ПАТ «Укрнафта»; 08.2016 – 04.04.2018 – голова 
Спостережної ради АБ «Експрес-Банк» (цивiльно правова угода). Непо-
гашеної 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 Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 
23.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонер-

не товариСтво 
"банК "портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемо-

ги, буд.5а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 207 43 50 044 207 43 51

5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними річними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-

ня попередньо надати згоду на вчинення (схвалити) значних правочинів: 
кредитних договорів, договори банківського вкладу (депозиту), договори 
застави, договори іпотеки, договори поруки, договори купівлі-продажу де-
позитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) та інших 
цінних паперів, емітованих НБУ, проведення операцій купівлі/продажу іно-
земної валюти, залучення коштів на міжбанківському ринку, та інші дого-
вори, які можуть вчинятись (укладатись) у межах фінансово-господарської 
(статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами у період з 
20 квітня 2018 року по 19 квітня 2019 року включно граничною вартістю 
кожного правочину до 117 000 тис. грн. При проведенні активних операцій 
ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» зобов'язаний дотримуватись ліміту заборгованості 
одного контрагента (обов'язковий економічний норматив Н7, встановле-
ний НБУ) як під час здійснення зовнішніх розрахунків, так і протягом стро-
ку дії цієї операції, за виключенням операцій за правочинами, які перед-
бачають здійснення авансових платежів на користь ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ». 
Загальна кількість голосуючих акцій - 200 000, кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах- 200 000, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 200 000; «про-
ти» - 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 Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.23
(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 
аКцiонерний 
Комерцiйний банК 
«iндуСтрiалбанК» 

2. Код за ЄДРПОУ 13857564
3. Місцезнаходження 01133 мiсто Київ вулиця Генерала 

Алмазова, будинок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.industrialbank.ua

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

ii. текст повідомлення
20.04.2018 загальними зборами АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» прийняте 

рiшення про виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями 
акцiонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» , якi мали такi акцiї станом на 01.01.2018, 

здiйснити з чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку ми-
нулих рокiв вiдповiдно до статуту АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що дiяв станом на 
01.01.2018. Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства 
рiшення про виплату дивiдендiв: 20.04.2018; Дата складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв: 01.01.2018; Розмiр дивiдендiв, 
що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн.): 
892958.24 грн; Строк виплати дивiдендiв: початок 24.05.2018 - 30.06.2018; 
Спосiб виплати дивiдендiв через депозитарну систему; Порядок виплати 
дивiдендiв: Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, 
що мають право на отримання дивiдендiв. Виплату дивiдендiв за 
привiлейованими iменними акцiями акцiонерам  
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» , якi мали такi акцiї станом на 01.01.2018 , буде 
здiйснено з чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку ми-
нулих рокiв, вiдповiдно до Cтатуту АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що дiяв станом 
на 01.01.2018, у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення 
звiтного року, в таких розмiрах:- серiї В здiйснити у розмiрi 8,5 % до 
номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає умовам випуску акцiй, тобто 27,97 
грн. на одну привiлейовану акцiю серiї В; - серiї С здiйснити у розмiрi 17,0 % 
до номiнальної вартостi акцiї, що вiдповiдає умовам випуску акцiй, тобто 
55,93 грн. на одну привiлейовану акцiю серiї С.

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 Букрєєв Михайло Юрiйович 
23.04.2018
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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 ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 01133, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, бу-

динок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.industrialbank.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної 
ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Горака Олексiя Володимировича - учасника 
Банку. Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на 
який посадову особу було обрано. Горак Олексiй Володимирович перебу-
вав на посадi члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 5 рокiв 
(останнiй раз обраний з 21.04.2017 року), на посадi Голови Спостережної 
ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з 22.04.2017 (повноваження Голови Спосте-
режної ради припинено одночасно з припиненням повноважень члена Спо-
стережної ради , вiдповiдно до законодавства, без прийняття окремого 
рiшення ). Горак Олексiй Володимирович (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних) володiє пакетом акцiй АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» у кiлькостi 1 штуки номiнальною вартiстю 3.29 грн., що 
вiдповiдає частцi в 0.0000004% у статутному капiталi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту 
Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) - неза-
лежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень, на який посадову особу було обрано. VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислава) перебував на посадi члена Спостережної 
ради та Заступника Голови Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» з 
22.04.2017 року (повноваження Заступника Голови Спостережної ради припи-
нено одночасно з припиненням повноважень члена Спостережної ради, 
вiдповiдно до законодавства, без прийняття окремого рiшення ). VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислав) (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної 
ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Дворецького Iгоря Володимировича - учас-
ника Банку. Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, 
на який посадову особу було обрано. Дворецький Iгор Володимирович (по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) перебував 
на посадi члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 17 рокiв 
(останнiй раз обраний з 21.04.2017 року). Дворецький Iгор Володимирович 
володiє пакетом акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у кiлькостi 7 533 531 штук 
номiнальною вартiстю 24785316.99 грн., що вiдповiдає частцi в 2.8936% у 
статутному капiталi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Стату-
ту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» NEMIROVSKY ROSTYSLAV (Немировського Рос-
тислава) - представника учасника Банку Дворецької Ганни Миколаївни. 
Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, на який по-
садову особу було обрано. NEMIROVSKY ROSTYSLAV Немировський Рос-
тислав (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
перебував на посадi члена Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 2 
роки (останнiй раз переобраний 21.04.2017 року). NEMIROVSKY ROSTYSLAV 
(Немировський Ростислав) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Стату-
ту Банку, припинено повноваження (вiдкликано) члена Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» SCHARPILOW WASILI (Шарпiлова Василя) - неза-
лежного члена Спостережної ради. Рiшення прийнято у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень, на який посадову особу було обрано. SCHARPILOW 
WASILI (Шарпiлов Василь) перебував на посадi члена Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 3 роки (останнiй раз обраний з 21.04.2017 року). 
SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) (посадова особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Гора-
ка Олексiя Володимировича - учасника Банку. Горак Олексiй Володимиро-
вич обраний на посаду члена Наглядової ради на строк з 21.04.2018 до 
наступних рiчних загальних зборiв. Горак Олексiй Володимирович (посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володiє пакетом 
акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у кiлькостi 1 штуки номiнальною вартiстю 
3.29 грн., що вiдповiдає частцi в 0.0000004% у статутному капiталi АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» . Протягом останнiх п’яти рокiв Горак О.В. обiймав по-
сади: 01.07.2008 – 30.09.2012, консультант з ефективностi пiдприємництва 
апарату дирекцiї ТОВ «МД ХОЛДИНГ»; 15.10.2012 -19.08.2016 член Спо-
стережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; 27.08.2016-03.11.2016-член Спо-
стережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»; з 04.11.2016 по 20.04.2018 Голо-
ва Спостережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислава) - незалежного директо-
ра. VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) обраний на посаду 
члена Наглядової ради на строк з 21.04.2018 до наступних рiчних загальних 
зборiв. VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) акцiями АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв VERCHENKO 
VLADISLAV (Верченко Владислав) обiймав посади: червень 2010 - грудень 
2012 - Старший менеджер - ринки позикового капiталу Dragon Capital, Київ, 
Україна; з червня 2013 по сiчень 2018 - Радник Голови Правлiння 
ПрАТ «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (CDA Real Estate) Київ, Україна; з 27 серпня 2016 
по 21 квiтня 2017- Заступник Голови Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК»; з сiчня 2018 по теперiшнiй час Керiвник Сектору 
фiнансового розвитку EDG E «Експертної пiдтримки врядування та 
економiчного розвитку» Agriteam Canada Consulting Ltd., Канада; з 
22.04.2017 по 20.04.2018 - Заступник Голови Спостережної ради АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Дво-
рецького Iгоря Володимировича - учасника Банку. Дворецький Iгор Володи-
мирович обраний на посаду члена Наглядової ради на строк з 21.04.2018 
до наступних рiчних загальних зборiв. Дворецький Iгор Володимирович (по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володiє па-
кетом акцiй АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у кiлькостi 7 533 531 штук номiнальною 
вартiстю 24785316.99 грн., що вiдповiдає частцi в 2.8936% у статутному 
капiталi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Протягом останнiх п’яти рокiв Дворець-
кий I.В. обiймав посади: з 28.11.2001р. по 31.08.2012 - ТОВ АФ «Партнер», 
бухгалтер – ревiзор; з 31.08.2012 по теперiшнiй час не працює; протягом 
останнiх рокiв займає оплачувальну посаду у складi Спостережної ради 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за цивiльно-правовим договором. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Гди-
чинського Богдана Петровича - представника учасника Банку Дворецької 
Ганни Миколаївни. Гдичинський Богдан Петрович обраний на посаду члена 
Наглядової ради на строк з 21.04.2018 до наступних рiчних загальних 
зборiв. Гдичинський Богдан Петрович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Гдичинський Б.П. обiймав посади: 07.2013 – 
09.2013 радник Голови Вищої ради юстицiї ; 09.2013- 04.2014 заступник 
керiвника секретарiату Вищої ради юстицiї; 04.2014 – 02.2016 заступник Го-
лови Правлiння ПАТ «Укрнафта»; 02.2016 – по теперiшнiй час Головний 
радник Голови Правлiння ПАТ «Укрнафта»; 08.2016 – 04.04.2018 – голова 
Спостережної ради АБ «Експрес-Банк» (цивiльно правова угода).Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
Шапкiна Леонiда Леонiдовича - представника учасника Банку Абдiнова Ар-
тура Тазахановича. Шапкiн Леонiд Леонiдович обраний на посаду члена 
Наглядової ради на строк з 21.04.2018 до наступних рiчних загальних 
зборiв. Шапкiн Леонiд Леонiдович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Шапкiн Л. Л. обiймав посади: 11.2011 – 04.2014 
заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного 
товариства АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»;04.2014 – 11.2015 заступник директора, 

публiчне аКцiонерне товариСтво аКцiонерний Комерцiйний банК «iндуСтрiалбанК»
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в.о.директора Департаменту iнспектування банкiв Нацiонального банку 
України;05.2017 – 12.2017 спiвголова експертно-консультацiйної ради 
стратегiчного планування та контролю Публiчного акцiонерного товариства 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»; 12.2017 – по теперiшнiй час, радник Служби Спо-
стережної ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Ста-
туту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Ли-
винця Владислава Павловича - незалежного директора. Ливинець Владис-
лав Павлович обраний на посаду члена Наглядової ради на строк з 
21.04.2018 до наступних рiчних загальних зборiв. Ливинець Владислав Пав-
лович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Ливинець В. П. обiймав посади: 12.2010 – 05.2014 генеральний директор 
ДО «Резиденцiя «Синьогора» Державного управлiння справами Прензи-
дента України, 05.2014 – 12.2016 заступник директора Департаменту без-
пеки ПАТ«Укрнафта», 12.2016 – по теперiшнiй час генеральний директор 
ДО «Резиденцiя «Синьогора» Державного управлiння справами Президен-

та України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 
(протокол № 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Стату-
ту Банку, обрано членом Наглядової ради АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» Огризко 
Володимира Станiславовича - незалежного директора. Огризко Володимир 
Станiславович обраний на посаду члена Наглядової ради на строк з 
21.04.2018 до наступних рiчних загальних зборiв. Огризко Володимир 
Станiславович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них) акцiями АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» не володiє. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Огризко В. С. обiймав посади: 05.2010 - по теперiшнiй час, ПАТ «Укр-
нафта», Заступник Голови Правлiння - Головний радник Голови Правлiння. 
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 Голова Правлiння Букрєєв Михайло Юрiйович 
23.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонерне 

товариСтво "банК 
"портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://bank-portal.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну посадових осіб 
емітента

ii. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-

ня припинити повноваження Голови Наглядової ради Шульгіна Олега Ві-
кторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава та-
кого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. Розмір 
пакета акцій - 0%. Перебував на посаді Голови Наглядової Ради з 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження члена Наглядової ради Руденка Олександра 
Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. 
Розмір пакета акцій - 0%. Перебував на посаді члена Наглядової Ради з 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження члена Наглядової ради Алейнікової Ірини Во-
лодимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. Роз-
мір пакета акцій - 0%. Перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 
20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження члена Наглядової ради Кушнір Віри Іванівни 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішен-
ня  - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. Розмір пакета 
акцій - 0%. Перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішення 
припинити повноваження члена Наглядової ради Ковальової Анжеліки Ва-
леріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого 
рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. Розмір паке-
та акцій - 0%. Перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 20.04.2017 р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати на посаду Голови Наглядової ради представника акціонера Ко-
лосніцина І.О. - Шульгіна Олега Вікторовича (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів 
акціонерів від 20.04.2018 р. Розмір пакета акцій - 0%. Інші посади, які обі-
ймав протягом останніх п'яти років, - Голова Правління, Голова Наглядової 
Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради представника акціонера Колосніцина І.О. - 
Руденка Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
20.04.2018 р. Розмір пакета акцій - 0%. Інші посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років - Голова Правління, фізична особа-підприємець  - адвокат. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати на посаду члена Наглядової Ради (незалежний член) Алейнікову 
Ірину Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 
Підстава такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 
20.04.2018 р. Розмір пакета акцій - 0%. Інші посади, які обіймала протягом 
останніх п'яти років, - директор. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати на посаду члена Наглядової Ради (незалежний член) Кушнір 
Віру Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава 
такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. Роз-
мір пакета акцій - 0%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти 
років, - Директор Департаменту операційної діяльності. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати на посаду члена Наглядової Ради (незалежний член) Ковальову 
Анжеліку Валеріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Під-
става такого рішення - рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. 
Розмір пакета акцій - 0%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти 
років, - начальник відділу адміністративно-кадрової роботи. 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. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.23
(дата)

рІчна ІнформацІя 
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛИСЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО», 03766613, Україна Черкаська обл. Лисянський р-н 
19300 смт. Лисянка пров. Бужанський, 40, 0474962158

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: lysyankartp.at24.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво «лиСянСьКе ремонтно-транСпортне пiдприЄмСтво»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Лантманнен Акса"
2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль вул.Привокзальна, 

буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (04595)71551 (044)3717809
5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lantmannen.ua

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

ii. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої 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 20.04.2018 211358000 211358000 100
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть ста-
ти такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загаль-
них зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, 
але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 
немає. 
Договори/контракти на поставку сировини.
2 20.04.2018 211358000 211358000 100
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть ста-
ти такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загаль-
них зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, 
але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – 
немає. 
Договори/контракти на поставку пакування, тари.
3 20.04.2018 700000000 211358000 332
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) 
прийнято рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, 
що можуть стати такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до 
наступних Загальних зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути 
необхiдними для належного функцiонування Товариства та, якi будуть 
укладатися протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних 
Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття 
рiшення – немає. 
Договори/контракти на поставку продукцiї Товариства (без врахування 
маркетингових, логiстичних та iнших послуг, що можуть бути в одному 
договорi/контрактi).

4 20.04.2018 211358000 211358000 100
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти про надання/отримання послуг.
5 20.09.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має.
Договори/контракти страхування, з кадрових питань.
6 20.04.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти про надання/отримання ремонтних, монтажних, iнженерних 
послуг/робiт.
7 20.04.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має.
Договори/контракти на закупiвлю запасних частин/машин, необхiдних для 
здiйснення виробничого/технологiчного процесу.
8 20.04.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.

приватне аКцiонерне товариСтво “лантманнен аКСа”
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Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти логiстики, транспортне, експедиторське забезпечення.
9 20.04.2018 100000000 211358000 47.31
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти маркетингу, розмiщення, вироблення реклами.
10 20.04.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти на забезпечення електроенергiєю, газом, водопостачання, 
каналiзацiї, утилiзацiю вiдходiв.
11 20.04.2018 211358000 211358000 100
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: 

Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати такими, 
протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв 
акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, 
але у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Договори/контракти з фiнансових питань, з отримання кредитiв/кредитних 
лiнiй.
12 20.04.2018 50000000 211358000 23.66
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 29 вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення: Схвалити вчинення значних правочинiв товариства, що можуть стати 
такими, протягом одного року, але у будь-якому разi до наступних Загальних 
зборiв акцiонерiв, та таких, що можуть бути необхiдними для належного 
функцiонування Товариства та, якi будуть укладатися протягом одного року, але 
у будь-якому разi до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1 265 212 216 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення –  
1 265 169 393 голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення – не-
має. 
Iншi договори/контракти, необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi то-
вариства.

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 Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.20
(дата)

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 публІчне аКцІонерне 
товариСтво
"банК "портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207 43 50 044 207 43 51
5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів 20.04.2018 р. прийнято рішення 

схвалити усі значні правочини вчинені ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» за період з  
20 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року включно, зокрема укладені кредит-
ні договори, договори банківського вкладу (депозиту), договори купівлі-
продажу депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - НБУ) 
та інших цінних паперів, емітованих НБУ, договори застави, договори іпотеки, 
договори поруки та інші договори, які вчинені (укладені) у межах господар-
ської (статутної) діяльності ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» з контрагентами. Загаль-
на кількість голосуючих акцій - 200 000, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах- 200 000, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення - 200 000; «проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.23
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публІчне аКцІонерне 

товариСтво "банК 
"портал"

2. Код за ЄДРПОУ 38870739
3. Місцезнаходження 01135 м. Київ проспект Перемоги, 

буд.5а
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 207 43 50 044 207 43 51

5. Електронна поштова адреса info@bank-portal.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://bank-portal.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 20.04.2018 

прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів 10.05.2018; розмір дивідендів, 
що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 3 900 000 
(грн); строк виплати дивідендів з 10 травня 2018 року по 02 липня 2018 
року; спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему; порядок ви-
плати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропо-
рційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. 

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 Піддубний Р.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.23
(дата)
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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 ТОВАРИ-
СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «IНДУСТРIАЛБАНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 13857564
3. Місцезнаходження: 01133, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, бу-

динок 18/7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-98-34 (044) 290-89-70
5. Електронна поштова адреса: reception@industrialbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.industrialbank.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ii. текст повідомлення

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийняли 
рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укла-
дання якого прийняте Спостережною радою Банку 21.12.2017. Iстотнi умо-
ви правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/01-18 вiд 22.12.2017 видане в 
рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013), а саме: Предмет 
правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з 
володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину 
та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостереж-
ної ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства: 1 518 365 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2016 р.): 2 788 217 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 54,46 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у загальних зборах 213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» 9 298 056. Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний 
договiр добровiльного страхування майна.

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийняли 
рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укла-
дання якого прийняте Спостережною радою Банку 24.01.2018. Iстотнi умо-
ви правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/02-18 вiд 24.01.2018 видане в 
рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013), а саме: Предмет 
правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з 
володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967.Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину 
та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостереж-
ної ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв».Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства: 1 518 700 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,13 %.Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у загальних зборах 213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» 9 298 056. Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний 
договiр добровiльного страхування майна.

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийняли 
рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укла-
дання якого прийняте Спостережною радою Банку 23.02.2018. Iстотнi умо-
ви правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/03-18 вiд 22.02.2018 видане в 
рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013) , а саме: Предмет 
правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з 
володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину 
та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостереж-
ної ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв».Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства: 1 535 700 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,52 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у загальних зборах 213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» 9 298 056. Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний 
договiр добровiльного страхування майна.

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», 
вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi товариства», прийняли 
рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укла-
дання якого прийняте Спостережною радою Банку 23.03.2018. Iстотнi умо-
ви правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/04-18 вiд 23.03.2018 видане в 
рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013), а саме: Предмет 
правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з 
володiнням, користуванням i розпорядженням майном. Повне наймену-
вання, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове 
товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв», 78200, Україна, 
Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 
13647967. Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину 
та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» афiлiйованiй особi члена Спостереж-
ної ради Банку належить 98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». Ринкова 
вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, ви-
значена вiдповiдно до законодавства: 1 535 700 тис. грн. Вартiсть активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми 
коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,52 %. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi у загальних зборах 213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» 9 298 056. Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний 
договiр добровiльного страхування майна.

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 букрєєв михайло 
Юрiйович 23.04.2018

публiчне аКцiонерне товариСтво аКцiонерний Комерцiйний банК «iндуСтрiалбанК»

приватне аКцІонерне товариСтво «КременчуКГаЗ», ЄДРПОУ 
03351734, 39601, м.Кременчук, пров.Г.Бреста,46, т/ф 0536776721, E-mail 
peo@kgaz.com.ua, сайт: kgaz.com.ua. Рішенням Загальних зборів акціоне-
рів 20.04.2018р. прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлено на 
01.06.2018 р. згідно рішення Наглядової ради від 20.04.2018р. У відповід-
ності до протоколу №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчукгаз» 
від 20.04.2018 р. прийнято рішення спрямувати до фонду виплати дивіден-
дів 50 % чистого прибутку товариства за 2017 р. в розмірі 4045000 грн., що 

складає 0,19033502729 грн. на 1 просту акцію. Згідно рішення НР від 
20.04.2018р. встановлено строк виплати дивідендів з 01.06.2018р. по 
20.10.2018 р. безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на 
банківські рахунки або готівкою з каси товариства всієї суми дивідендів в 
повному обсязі.

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

Голова правління  оксененко б.в.

повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів 

прат «КременчуКГаЗ»



№79, 25 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

69

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 
"лантманнен аКСа"

2. Код за ЄДРПОУ 00378537
3. Місцезнаходження 08300 м.Бориспiль вул.Привокзаль-

на, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс (04595)71551 (044)3717809
5. Електронна поштова адреса irina.pronina@axa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.lantmannen.ua

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

ii. текст повідомлення
Член Наглядової ради - Карл-Пiтер Густаф Торвiд - представник акцiонера, 

припинено повноваження 20.04.2018. Представник акцiонера, член наглядо-
вої ради володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 4 мiсяця. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди 
фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної 
особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 
99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Нiльс Мартiн Тiлендер, об-
раний 20.04.2018. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на  
3 роки. Посади Директора з мiжнародного бiзнесу (Лантманнен), Директора з 
експорту (Лантманнен), Генерального директора (Ванна Груп), Комерцiйного 
директора Нордiк Комерцiйний (Лантманнен), Директора з бiзнес-одиницi 
Швецiя та Фiнляндiя (Лантманнен) обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти 
рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 
20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Член Наглядової ради - Гiльям Хенрiк Векер - представник акцiонера, 
припинено повноваження 20.04.2018. Представник акцiонера, член нагля-
дової ради володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду  
6 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Член Наглядової ради - Мод Сюзанна Марi Лiльжеблад - представник 
акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. Представник акцiонера, 
член наглядової ради володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% 
голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi -  
0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 
вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав 
посаду 6 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Член Наглядової ради - Нiльс Мартiн Тiлендер - представник акцiонера, 
припинено повноваження 20.04.2018. Представник акцiонера, член нагля-
дової ради володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду  
1 мiсяць. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Член Наглядової ради - Джоннi Госал - представник акцiонера, припине-

но повноваження 20.04.2018. Представник акцiонера, член наглядової 
ради володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк  
4 мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної 
особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 
99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Джоннi Госал, обраний 
20.04.2018. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє част-
кою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посади 
Виконавчого вiце-президента компанiї Сандвiк АБ твердих матерiалiв, Керую-
чого директора, Мастек Сталвалл АБ, директора заводу, Статоiл завод Мас-
тильних матерiалiв Швецiя АБ обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 
20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридич-
ної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному 
капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Карл-Пiтер Густаф 
Торвiд, обраний 20.04.2018. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено стро-
ком на 3 роки. Посади Генерального директора компанiї Ассентуре Швецiя AБ, 
свiтової компанiї, що спецiалiзується на професiйнiй дiяльностi в рамках 
стратегiї, консалтингу, цифрової та операцiйної дiяльностi (2011-2014 роки); 
Керiвника напрямку «Свiжий хлiб» та Офiсу з iнтеграцiї в Лантманнен 
Юнiбейк (2014 - 2017); Генералього директора Лантманнен Сiрiалiя (2017.11 
- теперiшнiй час) обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. 
згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юри-
дичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутно-
му капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Гiльям Хенрiк 
Векер, обраний 20.04.2018. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих 
акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призна-
чено строком на 3 роки. Посади Головного фiнансового директора Лант-
маннен Сiрiалiя АБ i Старшi фiнансовi посади в Юнiлiвер i Проктер енд 
Гембл обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно по-
рядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юри-
дичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутно-
му капiталi 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Мод Сюзанна 
Марi Лiльжеблад, обраний 20.04.2018. Згоди фiзичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 
- 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посади Головного фiнансового ди-
ректора Лантманнен Сiрiалiя АБ i Старшi фiнансовi посади в Юнiлiвер i 
Проктер енд Гембл обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 
20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.

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 Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.20
(дата)

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСИТАРА», 22805494, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 
18008 мiсто Черкаси вул. Смiлянська, буд. 159/5, (0472) 65-32-94

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: cherkasytara.in.ua.

приватне аКцiонерне товариСтво «черКаСитара»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

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

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/
wp-content/
uploads/2018/04/22042018-1.pdf

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд 
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Незалежним Членом Наглядової ради обрано:
Грицюка Андрiя Iвановича, громадянина України, згоди на опублiкування 

паспортних даних не надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:

2015 - по теперiшнiй час - Незалежний Член Спостережної ради  
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»

2007 - 2013 роки ТОВ «Континiум», начальник вiддiлу Казначейства Де-
партаменту фiнансiв.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 
1 травня 2018 року.

Обраний на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд  
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Незалежним Членом Наглядової ради обрано:
Потапенко Ольгу Григорiвну, громадянка України, згоди на опублiкування 

паспортних даних не надавала. Не володiє часткою в статутному капiталi. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:

08.2016 по теп. час – Незалежний Член Спостережної ради ПАТ «Банк 
iнвестицiй та заощаджень»,

01.10.2015 по теп. час - ТзОВ «Бухальянс», головний економiст,
30.07.02015-30.09.2015 - ТзОВ «КД Iнтегратор», заступник директора з 

економiчних питань;
05.08.2015-29.07.2015 - ТзОВ «Укрдонмаш», заступник директора з 

економiчних питань;
02.01.2014-04.08.2014 - ТзОВ «Золотий Екватор», заступник головного 

бухгалтера;
01.04.2011-31.12.2013 - ТзОВ «Золотий Екватор», керiвник групи по 

роботi з фiлiями.
Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 

1 травня 2018 року.
Обрана на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд  
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Членом Наглядової ради як представника акцiонера ТОВ «Компанiя 
«Єврорезерв»» обрано:

Попова Олексiя Михайловича, громадянина України, згоди на 

опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою у статут-
ному капiталi.

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
07.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ «КУА «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ» фахiвець 

з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв. (за сумiсництвом).
05.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ «Компанiя «Єврорезерв» Директор
01.02.2017 - 04.04.2017 ТОВ «УкрНДIм'ясомолпром» юрист
18.11.2015 - 30.06.2016 ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» началь-

ник вiддiлу претнзiйно-позовної роботи юридичного управлiння.
05.08.2013 -18.11.2015 ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» юрисконсульт 

вiддiлу правового забезпечння дiяльностi банку юридичного управлiння.
Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 

1 травня 2018 року.
Обраний на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 
вiд 22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Припиненi повноваження:
Потапенко Ольги Григорiвни, Незалежного Члена Спостережної ради, 

громадянки України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавала. 
Не володiє часткою у статутному капiталi. Перебувала на посадi з квiтня 2016 
року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд  
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Незалежним Членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради обрано:
Зiнченка Вiктора Iгоровича, громадянина України, згоди на опублiкування 

паспортних даних не надавав. Не володiє часткою в статутному капiталi. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:

09.2016 р. по теперiшнiй час - Незалежний Член Спостережної ради, Го-
лова Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»,

08.2016-09.2016 - член Спостережної ради ПАТ «Банк iнвестицiй та за-
ощаджень»,

12.2012 – 02.2015 р.р., ПАТ «Кредитпромбанк», Перший заступник Голо-
ви Правлiння;

02.2007- 12.2012 р.р., ПАТ «Банк Форум», Член Правлiння по бiзнесу на 
фiнансових ринках.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 
1 травня 2018 року.

Обраний на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд  
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв публiчного 
акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо припинення 
повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Незалежним Членом Наглядової ради обрано:
Гончаренка Iгоря Володимировича, громадянина України, згоди на 

опублiкування паспортних даних не надавав. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:

08.2016 р. – по теперiшнiй час Незалежний Член Спостережної ради 
ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»;

10.2014р.- 08.2017 р., Дочiрнє пiдприємство «УКРАВТОГАЗ» Нацiональної 
акцiонер-ної компанiї «Нафтогаз Україна», м. Київ, Заступник директора;

09.1997-10.2014, ПАТ «Банк «Український капiтал», Заступник Голови 
Правлiння.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 
1 травня 2018 року.

Обраний на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
пат «банК ІнвеСтицІй та ЗаоЩаджень»
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Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 вiд  
22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної ради.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо 
припинення повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного 
переобрання.

Для обрання нового складу Наглядової ради було вирiшено припинити 
повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 01.05.2018 року 
з метою їх наступного переобранням.

Членом Наглядової ради, як представник акцiонера Iвахiва С.П., обрано:
Гришко Олену Анатолiївну, громадянка України, згоди на опублiкування 

паспортних даних не надавала. Не володiє часткою в статутному капiталi. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:

з 08.2016 року по теперiшнiй час - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень», 
Член Спостережної ради,як представник акцiонера Iвахiва С.П.

з 06.2016 року по 07.2016 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 
Перший Заступник Голови Правлiння,

з 11.2015 року по 06.2016 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» , 
В.о Голови Правлiння,

з 04.2014 року по 11.2015 року - ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» 
Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння,

2012-2013 роки - ПАТ «Аграрний комерцiйний банк» Заступник Голови 
Правлiння,

2010 – 2011 роки - ПАТ «КОНВЕРСБАНК» заступник Голови Правлiння, 
Вiце-Президент Корпусу Вiце-Президентiв Апарату при Наглядовiй радi, 
Директор Департаменту ризик менеджменту, Член Правлiння.

Новообрана Наглядова рада приступає до виконання своїх обов’язкiв з 
1 травня 2018 року.

Обрана на строк не бiльше нiж три роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-

ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 
вiд 22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо 
припинення повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного 
переобрання.

Припиненi повноваження:
Грицюка Андрiя Iвановича, Незалежного Члена Спостережної ради, гро-

мадянина України, згоди на опублiкування паспортних даних не надавав. 
Не володiє часткою у статутному капiталi. Перебував на посадi з квiтня 
2015 року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 
вiд 22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо 
припинення повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного 
переобрання.

Припиненi повноваження:
Зiнченка Вiктора Iгоровича, Незалежного члена Спостережної ради, Го-

лови Спостережної ради, громадянина України, згоди на опублiкування пас-
портних даних не надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пере-
бував на посадi з вересня 2016 року. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 
вiд 22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо 
припинення повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного 
переобрання.

Припиненi повноваження:
Гончаренка Iгоря Володимировича, Незалежного Члена Спостережної 

ради, громадянина України, згоди на опублiкування паспортних даних не 
надавав. Не володiє часткою у статутному капiталi. Перебував на посадi з 
серпня 2016 року. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
не має.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi - Товариство) Протокол № 16 
вiд 22 квiтня 2018 р. припиненi повноваження усiх членiв Спостережної 
ради з 01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що згiдно ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» до порядку денного рiчних загальних зборiв 
публiчного акцiонерного товариства обов'язково вноситься питання щодо 
припинення повноважень членiв Спостережної ради з метою їх наступного 
переобрання.

Припиненi повноваження:
Гришко Олени Анатолiївни, Члена Спостережної ради, як представника 

акцiонера Iвахiва С.П., громадянки України, згоди на опублiкування пас-
портних даних не надавала. Не володiє часткою у статутному капiталi. Пе-
ребувала на посадi з серпня 2016 року. Непогашеної судимостi за посадовi 
та корисливi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Омельченко О.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.23
(дата)

рІчна ІнформацІя 
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕК-
ТБУД», 00104060, Україна Черкаська обл. Канiвський р-н 1900 м. Канiв 
Лiвий Берег, (04736)3-21-95

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: zagranenergo.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво «ЗаКордоненерГоКомплеКтбуд»

рІчна ІнформацІя 
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «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: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://pribor.ck.ua

приватне аКцiонерне товариСтво «черКаСьКий приладобудiвний Завод»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «КиЇвСьКий ШовКовий Комбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306822
3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-30-25, 417-18-29 503-30-26
5. Електронна поштова адреса: info@silk.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.silk.org.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження посадової особи Голови наглядової ради Товариства 
Горбачової Юлії Юріївни припинено 23.04.2018 року у зв'язку із закін-
ченням строку повноважень та затвердженими змінами до Статуту. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента: 0,00002%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 25.04.2017 р. – 23.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальни-
ми зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 23.04.2018 року). 

Повноваження посадової особи члена наглядової ради Товариства 
надаєнко олени валерiївни припинено 23.04.2018 року у зв'язку із за-
кінченням строку повноважень та затвердженими змінами до Статуту. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2017 р. – 

23.04.2018 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів 
Товариства (Протокол вiд 23.04.2018 року). 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 23.04.2018 року) 
Головою наглядової ради Товариства обрано акціонера Горбачову 
Юлію Юріївну. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних 
пропозицій, на виконання вимог Статуту. Володіє часткою в статутному 
капiталi емiтента: 0,00002%. Особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, Голова Наглядової 
ради ПАТ «КШК». Річні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 
23.04.2018 року) обрали Горбачову Юлію Юріївну на посаду Члена Нагля-
дової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2018 року обрали її Го-
ловою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 
23.04.2018 року) членом наглядової ради Товариства обрано надаєнко 
олену валерiївну. Особа є представником акціонера ТОВ «ХОЛД-ІНВЕСТ-
ГРУП», що володіє 99,47625% до статутного капіталу Товариства. Рішення 
прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання 
вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акці-
ями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Заступник головного бух-
галтера ТОВ «Дніпровська Рив’єра», Директор ТОВ «НТК», головний бухгал-
тер ТОВ «Холд-Інвест-Груп», Член Наглядової ради ПАТ «КШК».

3. підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Генераль-
ний директор Гладишко Галина Миколаївна.

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. повне найменування емітента, код за Єдрпоу, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФIРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1», 00912511, Україна Чер-
каська обл. д/н р-н 20300 м. Умань Пролетарська, 5, 0474432549

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: firma-usmp-1.emitents.net.ua

приватне аКцiонерне товариСтво «фiрма «уманьСпецмонтажпроеКт-1»

повідомлення про зміни посадових осіб 

прат «КременчуКГаЗ»
приватне аКцІонерне товариСтво «КременчуКГаЗ», ЄДРПОУ 

03351734, 39601, м.Кременчук, пров.Г.Бреста,46,  
т/ф 0536776721, E-mail peo@kgaz.com.ua, сайт: kgaz.com.ua.Рішенням За-
гальних зборів акціонерів 20.04.2018р. припиненні повноваження осіб ПАТ 
«Кременчукгаз», які перебували на посадах з 14.04.2017р.: Голова НР По-
пов Віктор Григорович, володіє 0,0009% акцій; члени НР: Зангієв Альберт 
Георгійович, представник ТОВ «ГК «Содружество», що володіє 26%; Се-
нектутов Денис Михайлович, представник ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІ-
ФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», що володіє 45,8% акцій; Степанюк Світлана Ва-
леріївна, представник ТОВ «Енерго Лан», що володіє 0,2% акцій; Конох 
Ганна Володимирівна, представник ТОВ «КУА «СЕМ», що володіє 0,133% 
акцій; Алешківська Галина Павлівна, представник ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ», що володіє 25% акцій; Кондратенко Ірина Іванівна, представник 
ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», що володіє 25% акцій; Голова РК: Горба-
чова Любов Анатоліївна, що володіє 0,0009% акцій; Члени РК: Скакун 
Олександр Вікторович, акціями не володіє; ТОВ «Нафта-Інвест», представ-
ник Джулинська Пелагея Андріївна, що володіє 0,06% акцій; Кіц Світлана 
Іванівна, акціями не володіє; Нінічук Вікторія Степанівна, представник ПАТ 
«НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», що володіє 25% акцій. Тим же рішенням, з 
20.04.2018р. обрані на посади в ПрАТ «Кременчукгаз» строком на 3 роки 
члени НР: Зангієв Альберт Георгійович, представник ТОВ «ГК «Содруже-
ство», що володіє 26%, останнє місце роботи - Голова Правління ПАТ 
«Херсонгаз»; Сенектутов Денис Михайлович, представник ПАТ «НЕЙЧЕ-
РЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», що володіє 45,8% акцій, останнє 
місце роботи – Заступник начальника юр.управління  
ТОВ «ГК «Содружество»; Степанюк Світлана Валеріївна, представник ТОВ 

«Енерго Лан», що володіє 0,2% акцій, останнє місце роботи – ФОП; Конох 
Ганна Володимирівна, представник ТОВ «КУА «СЕМ», що володіє 0,133% 
акцій, останнє місце роботи – Начальник організаційно-контрольного відді-
лу ТОВ «ГК «Содружество»; Тєкучов В’ячеслав Геннадійович, що володіє 
0,000004% акцій, останнє місце роботи Директор  
ТОВ «Скіф»; Алешківська Галина Павлівна, представник ПАТ «НАК «НА-
ФТОГАЗ УКРАЇНИ», що володіє 25% акцій, останнє місце роботи -Головний 
фахівець управл. корпор. прав ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»; Кондра-
тенко Ірина Іванівна, представник ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», що 
володіє 25% акцій, останнє місце роботи – головний фахівець Департамен-
ту розвідки та видобутку газу ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». Члени РК: 
Горбачова Любов Анатоліївна, що володіє 0,0009% акцій, останнє місце 
роботи – начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ «ГК «Содруже-
ство»; Скакун Олександр Вікторович, акціями не володіє, останнє місце 
роботи – головний бухгалтер ТОВ «ГК «Содружество»; Джулинська Пела-
гея Андріївна, акціями не володіє, останнє місце роботи – заст. начальника 
відділу внутр. аудиту ПАТ «Кременчукгаз»; Кіц Світлана Іванівна, акціями 
не володіє, останнє місце роботи – бухгалтер відділу внутр. аудиту ПАТ 
«Кременчукгаз»; Нінічук Вікторія Степанівна, не володіє акціями, останнє 
місце роботи – ст. аналітик служби внутр. аудиту ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ». Рішенням НР ПрАТ «Кременчукгаз» від 20.04.2018р. обраний 
на посаду Голови НР Зангієв Альберт Георгійович. Рішенням РК ПрАТ «Кре-
менчукгаз» від 20.04.2018р. обрана на посаду Голови РК Горбачова Любов 
Анатоліївна. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. Новоприз-
начені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

Голова правління  оксененко б.в.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСьКа переСувна 
механІЗована Колона-2»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА-2", 00858473, м. Київ , д/н, 01033,  
м.Київ, вул. Саксаганського,67-Б  
(044) 370 81 22,

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

24.04.2018

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

http://kpmk-2.com.ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", 23500277

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови, секретаря та лiчильної 
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства.
2. Звiт Голови Правлiння про результати 
фiнансово – господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк.
3. Про затвердження рiчного звiту та рiчного 
балансу за 2016 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
6. Про затвердження висновку зовнiшнього 
аудитора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк.
7. Про порядок розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
8. Про змiну типу Товариства. Про змiну 
найменування Товариства.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
Про затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства.
10. Про внесення змiн до Положення про 
Загальнi збори Товариства, Положення про 
Наглядову раду Товариства, Положення про 
Правлiння Товариства, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Результати розгляду питань порядку 
денного - вирiшено:
1. обрати Голову Зборiв, Секретаря Зборiв та 
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова 
Зборiв – Коробiцин Д.М.; Секретар Зборiв – 
Горбайчук Л.В., Голова лiчильної комiсiї – 
Шиганська Н.В., члени лiчильної комiсiї - 
Андрушко С.В., Яременко В.В.;
2.затвердити звiт Голови правлiння про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк
3. затвердити рiчний звiт та рiчний баланс 
Товариства за 2016 рiк;
4. затвердити звiт Наглядової ради товари-
ства за 2016 рiк;
5. затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товари-
ства за 2016 рiк;
6. затвердити висновок Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фiрма "Iмона-Аудит" про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2016 рiк;
7. За 2016 рiк Товариство отримало прибуток 
в розмiрi 112 тис. грн, витрати з податку на 
прибуток в 2016 роцiсклали 20 тис. грн. Таким 
чином фiнансовим результатом дiяльностi

Товариства за 2016 рiк є чистий прибуток у 
розмiрi 92 240,80 тис. грн. Запропоновано 
розподiл прибутку провести наступним 
чином:направити 4612,04 тис грн (5% чистого 
прибутку за 2016 рiк) в Резервний капiтал 
Товариства; 87 628,76 грн (95 % чистого 
прибутку) залишити в розпорядженнi 
Товариства. Дивiденди за 2016 рiк не 
нараховувати та не виплачувати.
8. змiнити тип ПАТ “КИЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА-2” з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство. Змiнити наймену-
вання Товариства з “ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА-2” на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА 
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА-2”. 
Доручити Виконавчому органу Товариства 
забезпечити державну реєстрацiю змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що пов’язанi 
зi змiною найменування Товариства та 
здiйснити всi iншi необхiднi дiї для проваджен-
ня нормальної господарської дiяльностi 
Товариста у зв’язку з перейменуванням. 
встановити, що рiшення про змiну типу 
Товариства набуває чинностi з дня державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ 
“Київська перемувна механiзована колона-2”
9. внести змiни до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову правлiння Андрушка 
Сергiя Всильовича пiдписати Статут 
товариства у новiй редакцiї. Доручити 
Виконавчому органу або уповноваженiй ним 
вiдповiдним чином особi забезпечити 
проведення державної реєстрацiї Статуту 
Товариства у новiй редакцiї в порядку та в 
строки, передбаченi чинним законодавством 
України.
Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку 
денного були розглянутi, про що складено 
Протокол № б/н вiд 27.04.2017 р. Протягом 
звiтного року позачерговi збори не проводили-
ся.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 350772 370001
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7847 7847
Довгострокові фінансові інвестиції 0 42018
Запаси 153001 163572
Сумарна дебіторська заборгованість 179640 188156
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 114
Власний капітал 238493 238479
Статутний капітал 170869 170869
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 67512 67503
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 28818 28818
Поточні зобов'язання і забезпечення 83461 102704
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00024 0.00156

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

0.00024 0.00156

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 58920267 58920267
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

Голова правлiння  Андрушко Сергiй Васильович

приватне аКцІонерне товариСтво «КиЇвСьКа переСувна механІЗована Колона-2»
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приватне аКцiонерне товариСтво «побут»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Побут», 03058112, Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, 60300, м. Новосели-
ця, вул. Центральна, 88 (03733) 2-19-27

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

23.04.2018

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

http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut

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

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «СиСтема», 
33153606 м. Київ , Подiльський, 04071, 
м. Київ, вул. Щекавицька, б. 37/48, кв.1 
(044) 499-88-99

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

24.04.2018

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

http://33153606.smida.gov.ua/

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Смiлапромбуд»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Смiлапромбуд», 05424012, Україна, 20700, Черкаська обл., м. Смiла, 
вул. Мазура, 10, 0473342528

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em05424012.ab.ck.ua

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«рiвнеiнвеСтпроеКт»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента - приватне акціонерне товариство 

«рiвнеiнвеСтпроеКт», код за ЄДРПОУ - 23302887, місцезнаходження: 
33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Буковинська, буд. 7, міжміський 
код та телефон емітента: (0362) 64-25-42.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії -24.04.2018р.

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

приватне  
аКцІонерне товариСтво 

«петроІмпеКС»
рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

Приватне акціонерне товариство 
«ПЕТРОІМПЕКС», 13692910, вул 
Фізкультури, 1, м. Київ, Печерський, 
03150, (044) 520-09-32

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

24.04.2018

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

www.petroimpex.com/emitent/index.htm

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «Страхова 
Компанiя «терен», 35197404, 
01042, м. Київ , Печерський, вул.Iвана 
Кудрi, б.14, кв.6, (044) 494-30-03,

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

24.04.2018

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

http://35197404.smida.gov.ua

приватне аКцiонерне товариСтво «чернi-
вецьКа облаСна друКарня» Корпоративне 
пiд приЄмСтво даК «уКрвидавполiГрафiя»

річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних то-
вариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-

ватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Чернiвецька обласна друкарня» корпоративне пiдприємство ДАК 
«Укрвидавполiграфiя», 02469698, 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 
буд. 200, (03722) 4-06-19

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/prat-chern-vetcka-
oblasna-drukarnia

приватне аКцiонерне товариСтво по 
виробництву пива i беЗалКоГольних напоЇв 

«черКаСьКе пиво»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 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 загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.beer.ck.ua
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«черКаСиавтотранС»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Черкасиавтотранс», 03115376, Україна, 18028, 
Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурiкова 8, 0472644440

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em03115376.ab.ck.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«фiрма «премона»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Фiрма «Премона», 04621166, Україна, 18030, Черкаська обл., м. Черка-
си, вул. Добровольського, 52, 0472734988

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em04621166.ab.ck.ua

СпецiалiЗоване пiдприЄмСтво 
пiдрядних робiт - приватне 

аКцiонерне товариСтво «СанСервiС»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних то-
вариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-

ватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Спецiалiзоване пiдприємство 
пiдрядних робiт - приватне акцiонерне товариство «Сансервiс», 03333564, 
58023, м.Чернiвцi, вул. Комунальникiв, буд.6, (0372) 547413

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/pat-sanserv-s

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 
«полтавСьКе СпецiалiЗоване ремонтно-

будiвельне управлiння 
«уКрм’яСомолмаШтех ремонт», 

00424651, 36014, Полтава, вул. Островського,б.55,т.( 0532)567762
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: UMMMTR.UCOZ.RU

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 
«бiлоцерКiвСьКий Завод ЗалiЗобетонних 

виробiв», 
01349511Київська, Бiлоцеркiвський, 09100, м.Бiла Церква, 

вул. Сiчневого прориву,43 (04563) 4-75-92,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: 01349511.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Завод паКувальних маШин 

«упмаШ»
рІчна ІнформацІя за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Завод пакувальних машин «УпМАШ», 31278290, Україна, 18030, Чер-
каська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, 104, 0472736842

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р.

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

рІчна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: 
приватне аКцІонерне товариСтво «дитячий 

ЗаКлад оЗдоровлення та вІдпочинКу 
«СалЮт» , 

23880558, вул. Коса Пересип, 134, смт.Кирилівка, Якимівський, 
Запорiзька область, 72563, (06131) 6-95-72

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

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

рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

приватне аКцiо нер не 
товариСтво «вироб-
ниче об'Єднання 
«СтальКанат-Сiлур», 
26209430, 65007 одеська область 
приморський м.одеса вул. водо-
про вiдна, 16, 0487776734

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

24.04.2018 

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

stalkanatsilur.com.ua
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річна інформація емітента цінних паперів
i. основні відомості про емітента

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

товариСтво З 
 обмеженоЮ вiдповi-
дальнiСтЮ 
«домiнiон iнвеСт», 
38952287м. Київ , Шевченкiвський, 
01042, Київ, вул. Чигорiна, буд. 12, 
офiс 213 0443924742,

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

24.04.2018

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

http://38952287.smida.gov.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла 
–аудит», 23504528

5. Інформація про загальні збори (роз-
діл заповнюється у випадку, якщо емі-
тент - 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 підприєм-
ства (тис. грн)

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 218727 212800
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 120021 102216
Грошові кошти та їх еквіваленти 200 58
Власний капітал 91734 91705
Статутний капітал 104000 104000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12266 -12295
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 101700 101700
Поточні зобов'язання і забезпечення 25293 19395
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 цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

приватне аКцiонерне товариСтво 
«елеКтроннІ технолоГІЇ»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«електронні технології»
2.Код за ЄДРПОУ: 23814076
3.Місцезнаходження: 39600, україна, полтавська обл., м.Кремен-

чук, вул.Свіштовська, 3
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-26-88
5.Електронна поштова адреса: eltehn@sat.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.eltehn.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів - 23.04.18 р. (прото-
кол від 23.04.18 р.).

Відомості щодо правочинів:
Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: - укладання до-

говорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо проведення робіт та 
надання послуг, гранична сукупна вартість яких не перевищує 
30 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 6172,84%; 

укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо при-
дбання матеріалів, сировини та інших матеріалів, гранична сукупна вар-
тість яких не перевищує 20 млн. грн., співвідношення граничної сукупнос-
ті вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 4115,23%; укладання кредитних договорів, 
за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі 10 млн. грн., спів-
відношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 2057,61%;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 486 тис.грн.

Загальна кількість голосуючих акцій – 406 акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 406 акцій, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 406 акцій та «проти» 
прийняття рішення - 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Директор  С.В. Єнич 
 ( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника )  24.04.2018 
       ( дата )

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р: I. Основні 
відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: публiчне 
аКцiонерне товариСтво» попiльнянСьКий 
С п е ц К а р ’ Є р » ,  к о д  з а  Є Д Р П О У :  0 3 4 4 3 7 3 2 , 
місцезнаходження:13524 Житомирська обл-ть, Попiльнянський р-н, 
с.Миролюбiвка вул.Червоноармiйська буд.66, міжміський код та теле-
фон емітента: (04137)2-54-62;2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24 
квітня 2018 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 Ауди-
торська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений 
аудит фінансової звітності.. 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітен-
та проведені 27.04.2017 р. Перелік питань, що розглядались на загаль-
них зборах: 1.Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.2.Про 
схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а 
саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня 
для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на за-
гальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.».3.Про встановлення по-
рядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня 
для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.4.Про 
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів 
Товариства.5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік.6.Про прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.7.Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.8.Про за-
твердження річного звіту Товариства за 2016 рік.9.Про розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2016 рік.10.Про розгляд і затвердження 
основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.11.Про припинен-
ня повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.12.Про 
обрання членів Наглядової ради Товариства.13.Про затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.14.Про вне-
сення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції.15.Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань.16. Про затвердження в новій редакції положень: «Про за-
гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Попіль-
нянський спецкар’єр», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 
товариства «Попільнянський спецкар’єр», «Про Ревізійну комісію Пу-
блічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар’єр», «Про 
Правління Публічного акціонерного товариства «Попільнянський 
спецкар’єр», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонер-
ного товариства «Попільнянський спецкар’єр».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. 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво 
«виробничо-
будiвельна фiрма 
«береСт»

2. Код за ЄДРПОУ 02403446
3. Місцезнаходження 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 576-70-12 (044) 576-70-05
5. Електронна поштова адреса info@berest.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://berest.com.ua/

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинiв: 24.04.2018. Найменування уповноваженого органу, що його 
прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначен-
ням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть 
предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: фiнансово-
господарськi операцiї, направленi на залучення фiнансування (зокрема, але 
не обмежуючись, отримання кредитiв, позик, позичок, зворотної чи безпово-
ротної фiнансової допомоги, випуск боргових цiнних паперiв, iншi способи за-
лучення коштiв, не забороненi чинним законодавством); договори iпотеки, 
застави, пiдряду та купiвлi-продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи 
нерухомого майна, придбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним за-
конодавством; операцiї з цiнними паперами i корпоративними правами, в 
тому числi створення нових юридичних осiб; забезпечення зобов'язань третiх 
осiб, в тому числi шляхом поруки, передачi майна Товариства в iпотеку чи за-
ставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством; iншi 
фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi статутом Товариства, або тi, 
що є бажаними для забезпечення дiяльностi Товариства. Гранична сукупна 
вартiсть: 100 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 39 772 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 251,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 33 526 760 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах: 33 521 711 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття рiшення: 33 521 711 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Найменування посади Крачковський Сергiй Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

приватне аКцІонерне товариСтво 
лІКувально-оЗдоровчих ЗаКладІв 

профСпІлоК уКраЇни «уКрпрофоЗдоровниця»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоров-
ниця»

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI 

або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення. 

прийняття рішення про виплату дивідендів
ІІ. текст повідомлення 

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» повідомляє, що 10 квітня 2018 року річ-
ними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (про-
токол №Зб-35 від 10.04.2018р.) було прийнято рішення про виплату диві-
дендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів: 18 травня 2018 року (рішення Наглядової ради від 24.04.2018р. про-
токол №Р-10);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів (грн): 11480190,22грн; (на виплату дивідендів спрямувати 
95% чистого прибутку отриманого за 2017 рік в сумі 4677778,10 грн., та 
частину нерозподіленого прибутку за минулий період до 2017 року в роз-
мірі 6802412,12 грн.).

Розмір дивідендів на одну акцію Товариства визначити в сумі 0,71 грн.
Строк виплати дивідендів: початок 01.06.2018 - кінець 28.09.2018;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпо-

середньо акціонерам): безпосередньо акціонерам на їх розрахункові ра-
хунки;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному 
обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право 
на отримання дивідендів): виплата кількома частками пропорційно всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати ди-
відендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на 
отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: до 28.06.2018р., 
до 28.07.2018р., до 28.08.2018р., до 28.09.2018р.

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

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

2. Голова Правління __________.В. Субота
(підпис) М. П (ініціали та прізвище керівника) 24.04.2018р(дата) 

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 «уКрбудтранСГаЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 24937036
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, вул. Суздальська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4977358,4085588, 4047220
5. Електронна поштова адреса ukrbudtransgaz@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrbud-transgaz.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРАТ «УКР-
БУДТРАНСГАЗ» вiд 23.04.2018 р. (Протокол № 3 рiчних загальних зборiв 
ПРАТ «УКРБУДТРАНСГАЗ» вiд 23.04.2018 р.): 

-припинено повноваження на посадi Голова Наглядової ради Бербега 
Альона Олександрiвна Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Часткою у 
статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 20,45%. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Бойко 
Марiя Сергiївна. Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Часткою у статут-
ному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

-припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Бойко 
Марiя Сергiївна. Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Часткою у статут-
ному капiталi Товариства володiє у розмiрi 19%. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. 

-обрано на посаду Голова Наглядової ради Бербегу Альону 
Олександрiвну строком на три роки. Попередня посада-юрист ПАТ «Укргаз-
буд». Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 20,45%. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Вергунова Вiктора 
Сергiйовича строком на три роки. Попередня посада - iнженер. Часткою у 
статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 19%. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

-обрано на посаду Члена Наглядової ради Крившу Олександра Гера-
симовича строком на три роки строком. Часткою у статутному капiталi То-
вариства володiє у розмiрi 0,05%. Фiзична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа не має. 

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Жила О. А., 23.04.2018.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

публiчне аКцiонерне 
товариСтво "дтеК 
КрименерГо"

2. Код за ЄДРПОУ 00131400
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-455-71-94 -

5. Електронна поштова 
адреса

PertsevDP@dtek.com

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

http://www.dtek.com/ua/investors_and_
partners/asset/krimenergo/

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

ii. текст повідомлення
23.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» 

(далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018 вiд 23.04.2018) 
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: схвалили 
договiр про надання послуг (юридичнi та консультацiйнi послуги в сферi 
мiжнародних арбiтражних спорiв), що укладений 09.01.2018, на загальну 
суму 10 000 000 (десять мiльйонiв) доларiв США;

Ринкова вартiсть послуг, що є предметом значного правочину: 
10 000 000 (десять мiльйонiв) доларiв США, що за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України, станом на дату укладення правочину, ста-
новить еквiвалент 282033290 грн.;

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2016: 6887000 грн.;
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом значного 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 4095.15 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 169412071
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 160045368
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 99812784 шт. та 

«проти» 44341667 шт. прийняття рiшення.
iii. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Маслов Iгор Олександрович
В.о. Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво "КпмГ 
аудит"

2. Код за ЄДРПОУ 31032100
3. Місцезнаходження 01010, м.Київ, вул.Московська, 

32/2
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490 55 07 (044) 490 55 08
5. Електронна поштова адреса info@kpmg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Черговими Загальними Зборами Приватного акцiонерного товариства 

«КПМГ Аудит» (Протокол №26 вiд 19.04.2018 р.) прийнято рiшення обра-
ти термiном на три роки члена Наглядової ради Товариства пана Дмитра 
Володимировича Мусатова (паспорт серiї МЕ 183000, виданий 
04.10.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi). Обрання 
нового члена Наглядової ради здiйснено у зв’язку з припиненням повно-
важень попереднього члена Наглядової ради за власним бажанням, 
вiдповiдно до Статуту, а нового члена не було обрано.

Член Наглядової Ради запропонований Акцiонером 2 – Пархоменко 
Ганною Валерiївною, яка володiє понад 39% голосуючих акцiй Товариства.

Iнформацiя про Акцiонера 2 - Пархоменко Ганна Валерiївна, 
Iдентифiкацiйний код: 2726108945. Паспорт СН 506176, виданий 10 черв-
ня 1997 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi яка мешкає за 
адресою: м. Київ, вул. Виборзька 49, кв. 56. Вiдсоток акцiй, що належать 
Акцiонеру 2: 46.02.

Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє 
(розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн.), непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 
5 рокiв посадова особа займала наступнi посади:

2013-2015 рр. – Старший менеджер вiддiлу корпоративних угод АО КПМГ;
2015-2017 рр. – Керiвник вiддiлу корпоративних угод АО КПМГ; 
З 28.08.2017 р по сьогоднi – Заступник директора вiддiлу iнвестицiй i 

ринкiв капiталу ТОВ «КПМГ-Україна».
iii. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Цимбал Андрiй Валентинович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Черкасбуд-1»

2. Код за ЄДРПОУ 01268928
3. Місцезнаходження 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної 

сотнi, 33. оф. 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0472360547, 0472360556
5. Електронна поштова адреса em01268928@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em01268928.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 20 квiтня 2018 р. було прийнято 
рiшення Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття тако-
го рiшення, характер яких пов'язаний з поточною господарською дiяльнiстю 

та спрямований на набуття, змiну або припинення цивiльних прав i 
обов’язкiв Товариства,в т.ч. придбання та вiдчуження майна, виконання 
робiт чи їх замовлення, оренди майна, надання чи одержання послуг, якщо 
ринкова вартiсть майна або припинення цивiльних прав та обов’язкiв То-
вариства, в т. ч. придбання та вiдчуження майна, виконання робiтчи їх за-
мовлення, оренда майна, надання чи одержання послуг, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом значних правочинiв, переви-
щуватиме 25 вiдсоткiв, але менше нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Уповноважити ди-
ректора приватного акцiонерного товариства «Черкасбуд-1» Бондаренко 
Свiтлану Василiвну здiйснити необхiднi дiї щодо вчинення правочинiв та 
пiдписати вiдповiднi договори вiд iменi Товариства. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй -3872649 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 3558423 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» 
прийняття рiшення: 3558423 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «протии» прийняття рiшень - 0.

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

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

2. Директор  Бондаренко Свiтлана Василiвна
23.04.2018 р.

приватне аКцiонерне товариСтво  
«черКаСбуд-1»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 
товариСтво «луцьКавтодор» 2. Код за ЄДРПОУ: 
13349767 3. Місцезнаходження: 43010 Луцьк, Дубнівська, 66 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0322)24-55-18, (0332)77-97-68 5. Електронна пош-
това адреса: info.autodor@gmail.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.lad-group.info  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
припинення повноважень:
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 

24.04.2018р.) припинено повноваження Ольхового Юрія Васильовича як чле-
на наглядової ради через закінчення строку, на який було обрано. Особа зай-
мала посаду протягом трьох років. Особа акціями Товариства не володіє. Не-
погашеної чи незнятої судимості за корисливі чи посадові злочини немає.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 
24.04.2018р.) припинено повноваження Ткачук Марії Кирилівни як члена на-
глядової ради через закінчення строку, на який було обрано. Особа займала 
посаду протягом трьох років. Особа володіє 18638 шт. простих іменних акцій 
Товариства, що становить 1,460044 % статутного капіталу. Непогашеної чи не-
знятої судимості за корисливі чи посадові злочини немає.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 
24.04.2018р.) припинено повноваження Луцюка Михайла Федоровича як чле-

на наглядової ради через закінчення строку, на який було обрано. Особа зай-
мала посаду протягом трьох років. Особа володіє 13659 шт. простих іменних 
акцій Товариства, що становить 1,070005 % статутного капіталу. Непогашеної 
чи незнятої судимості за корисливі чи посадові злочини немає.

обрання на посаду:
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 

24.04.2018р.) Ольхового Юрія Васильовича обрано на посаду члена наглядо-
вої ради Товариства строком на три роки. Особу обрано як представника 
акціонера-юридичної особи LAD GROUP PLC, що володіє 1145046 шт. простих 
іменних акцій і складає 89,769971 % статутного капіталу. Особа раніше займа-
ла посаду голови наглядової ради. Особа не володіє акціями Товариства. Не-
погашеної чи незнятої судимості за корисливі чи посадові злочини немає.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 
24.04.2018р.) Ткачук Марію Кирилівну обрано на посаду члена наглядової 
ради Товариства строком на три роки. Особу обрано як акціонера, що володіє 
18638 шт. простих іменних акцій і складає 1,460044 % статутного капіталу. 
Особа займає посаду економіста ПрАТ «Луцькавтодор». Непогашеної чи не-
знятої судимості за корисливі чи посадові злочини немає.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 22 від 
24.04.2018р.) Анашкіна Івана Миколайовича обрано на посаду члена наглядо-
вої ради Товариства строком на три роки. Особу обрано як акціонера, що во-
лодіє 9319 шт. простих іменних акцій і складає 0,730022 % статутного капіталу. 
Особа займає посаду водія ТОВ «ЛАД Бетон». Непогашеної чи незнятої суди-
мості за корисливі чи посадові злочини немає.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

директор  Іщук м.І. 24.04.2018

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 това-
риСтво «уКрСиббанК», 09807750,
04070, мiсто Київ, вулиця Андрiївська 2/12 
(044)537-49-41, (044)201-22-74 (057)703-26-20 
(044)201-22-54

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

25.04.2018

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

https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/
financial-reports/

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

ТОВ «Українська аудиторська служба» (код 
ЄДРПОУ 21198495), яка має Свiдоцтво про 
внесення до реєстру аудиторiв та аудитор-
ських фiрм №2013 вiд 23.02.2001 року. 
виданого на пiдставi Рiшення Аудиторської 
Палати України №99 вiд 23.02.2001 року, 
термiн дiї до 24.09.2020 р. Мiсцезнаходження: 
61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1, 6 пiд., 
к.63-12. тел.(057) 752-41-71. Аудитор, який 
пiдписує аудиторський висновок - Генеральний 
директор Вакуленко Тетяна Михайлiвна.

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

Чергові: 19.04.2017; Кворум : 99.9998463066
На розгляд Загальних Зборiв Акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиб-
банк» (далi – Банк) було винесено 14 питань:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних 
Зборiв Акцiонерiв Банку
2. Про обрання секретаря Загальних Зборiв 
Акцiонерiв Банку 
3. Про затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Банку за 2016 рiк та звiту i висновкiв 
зовнiшнього аудитора Банку ТОВ «Українська 
аудиторська служба» до рiчної фiнансової 
звiтностi Банку за 2016 рiк
4. Про затвердження рiчної консолiдованої 
фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк та звiту i 
висновкiв зовнiшнього аудитора Банку «ТОВ 
«Українська аудиторська служба» до рiчної 
консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 
2016 рiк

5. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 
2016 рiк
6. Звiт Спостережної Ради Банку за 2016 рiк i 
прийняття рiшення за результатами його 
розгляду 
7. Звiт Правлiння Банку за 2016 рiк i прийняття 
рiшення за результатами його розгляду
8. Про затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi дочiрнiх компанiй Банку за 2016 рiк 
9. Про припинення повноважень членiв 
Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
10. Про обрання членiв Спостережної Ради 
АТ «УкрСиббанк»
11. Про обрання Голови Спостережної Ради 
АТ «УкрСиббанк»
12. Про затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з Головою та членами 
Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»
13. Про встановлення розмiрiв винагороди 
Голови та членiв Спостережної Ради АТ «Укр-
Сиббанк» 
14. Про обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з Головою та членами 
Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк»

6. Інформація про 
дивіденди.

У звітному роцi дивiденди не нараховувалися 
та не сплачувалися.

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 46 111 897 45 367 424
Грошові кошти та Кошти в Національному 
банку України

2 224 482 2 064 415

Кошти в інших фінансових установах 13 225 042 13 868 310
Кредити та заборгованість клієнтів 22 221 404 20 678 612
Усього зобов'язань 40 540 399 41 263 367
Заборгованість перед іншими фінансовими 
установами

67 098 22 091

Кошти клієнтів 36 211 279 36 424 104
Усього власного капіталу 5 571 498 4 104 057
Статутний капітал 5 069 262 5 069 262
Чистий прибуток/(збиток) за звітний період 1 467 441 (993 968)

Голова правлiння  фiлiп, бернар дЮмель
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приватне аКцiонерне товариСтво «КиЇвСьКе 
СпецiалiЗоване ремонтно-будiвельне 

товариСтво». 
Код за Єдрпоу 00293841

повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента)

1. Місцезнаходження: 08200, Києво-Святошинський р-н, м. Iрпiнь, 
Пiвнiчна, б.54

2. Міжміський код, телефон та факс: 04597-57-7-57 5-75-92
3. Електронна поштова адреса: ksrbt@i.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ksrbt.com.ua/
текст повідомлення

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Припинено повно-
важення ПIБ посадової особи: Мельник Олена Володимирiвна Паспортнi даннi: 
згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи не надано. назва по-
сади: Голова виконавчого органу розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, 
якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 0% об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: нова редакцiя Стату-
ту Товариства, яким передбачено одноосiбний виконавчий орган – директор. 
iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини – непогашена судимiсть вiдсутня.

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Припинено повно-
важення.ПIБ посадової особи: Кривенко Лiдiя Володимирiвна.Паспортнi даннi: 
згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи не надано. назва по-
сади: Член виконавчого органу.розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, 
якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 0% об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: нова редакцiя Стату-
ту Товариства, яким передбачено одноосiбний виконавчий орган – директор. 
iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини – непогашена судимiсть вiдсутня. 
на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано в зв’язку з тим, що Стату-
том товариства в новiй редакцiї передбачено одноосiбний виконавчий орган – 
директор.

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Припинено повно-
важення.ПIБ посадової особи: Лiтвiнов Вiктор Володимирович.Паспортнi даннi: 
згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи не надано. назва по-
сади: Член виконавчого органу.розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, 
якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 0% об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: нова редакцiя Стату-
ту Товариства, яким передбачено одноосiбний виконавчий орган – директор. 
iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини – непогашена судимiсть вiдсутня. 
на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано в зв’язку з тим, що Стату-
том товариства в новiй редакцiї передбачено одноосiбний виконавчий орган – 
директор.

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Припинено повно-
важення.ПIБ посадової особи: Мельник Ярослав Володимирович.Паспортнi 
даннi: згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи не надано. 

назва посади: Член виконавчого органу.розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або 
частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 
0%.обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: нова редакцiя 
Статуту Товариства, яким передбачено одноосiбний виконавчий орган – дирек-
тор. iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових осiб емiтента непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини – непогашена судимiсть 
вiдсутня. на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано в зв’язку з тим, 
що Статутом товариства в новiй редакцiї передбачено одноосiбний виконавчий 
орган – директор.

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Припинено повно-
важення.ПIБ посадової особи: Мартинюк Сергiй Васильович.Паспортнi даннi: 
згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи не надано. назва по-
сади: Член виконавчого органу.розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, 
якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках): 0%.об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: нова редакцiя Стату-
ту Товариства, яким передбачено одноосiбний виконавчий орган – директор. 
iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових осiб емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини – непогашена судимiсть вiдсутня. 
на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано в зв’язку з тим, що Стату-
том товариства в новiй редакцiї передбачено одноосiбний виконавчий орган – 
директор.

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про 
змiну складу посадових осiб: Наглядова рада

дата прийняття рiшення: 23.04.2018 року. змiст рiшення: Обрання.ПIБ поса-
дової особи: Мельник Олена Володимирiвна

Паспортнi даннi: згоди на розголошення паспортних даних фiзичної особи 
не надано. назва посади: Голова виконавчого органу (директор).розмiр пакета 
акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi 
емiтента (у вiдсотках): 0%.обґрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: нова редакцiя Статуту Товариства, яким передбачено одноосiбний ви-
конавчий орган – директор. iнформацiя про наявнiсть/вiдсутнiсть у посадових 
осiб емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини – непо-
гашена судимiсть вiдсутня. строк, на який призначено (обрано) особу: на неви-
значений строк – до прийняття рiшення про припинення повноважень. iншi по-
сади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова виконавчого 
органу (Голова правлiння) ПрАТ «Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне 
товариство».строк, протягом якого така особа перебувала на посадi: - з 
05.08.2013 р.

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«чернiвецьКий хлiбоКомбiнат»

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 «Чернiвецький хлiбокомбiнат»; 2. Код за ЄДРПОУ: 
03293304; 3. Місцезнаходження: 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 223; 4. Між-
міський код, телефон та факс: (03722) 4-02-31, 4-57-21; 5. Електронна поштова 
адреса: netchern@ukrpost.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: http://bukzberigach.
cv.ua/em-tenti/pat-chern-vetckii-khl-bokomb-nat; http://ch-zar-chlib.com.ua 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів. ii. текст повідомлення Рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийняте річни-
ми загальними зборами акціонерів, які відбулися 23.04.2018р. Вiдомостi щодо 
правочинiв iз зазначенням, зокрема їх характеру: вчинення Товариством в 
перiод з «23» квiтня 2018 року по «23» квiтня 2019 року (включно) значних 
правочинiв, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/
позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержан-
ня будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банках в тому числi в банку 
АТ «Райффайзен Банк Аваль»; - передача майна (майнових прав) Товариства 
в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання 
зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань 
будь-яких третiх осiб; - договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомо-
го майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi с дiяльнiстю товариства i в 
яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть 
попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв вищевказаних значних 

правочинiв не може перевищувати 500 000, 00 тис. грн. Надати Наглядовiй радi 
Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними збо-
рами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповнення-
ми, якi будуть укладатись Товариством в перiод з «23» квiтня 2018 року по 
«23» квiтня 2019 року (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (май-
нових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, 
придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) 
на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв 
управлiння Товариства попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного 
Загальними зборами значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до 
них. Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою 
акцiонерiв, а також iншим особам, якi будуть призначенi на вiдповiднi посади 
пiсля дати пiдписання цього Протоколу, оформляти i пiдписувати Договори, якi є 
предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Товариство усвiдомлює, 
що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбут-
ньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також 
можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют». Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 104 517 тис. грн.. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 478,4%. 
Зальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 3 968 342. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах: 3 869 850 . Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 3 869 850. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що голосували «проти» прийняття рiшення: 0.

iii. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. директор  Гончар б.л. 24.04.2018р.
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента: 
І. Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне 
аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтачаннЮ 
та ГаЗифiКацiЇ «тернопiльГаЗ». 2. Код за ЄДРПОУ – 
03353503. 3. Місцезнаходження - 46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 
буд. 54. 4. Міський код, телефон та факс - (0352) 47-61-17 (0352) 47-61-17. 
5. Електрона поштова адреса - emelshina@tgaz.te.ua. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації www. tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення Загальними збо-
рами акцiонерiв (Протокол №21 вiд 20.04.2018р.) прийнято рішення припи-
нити повноваження: - Голови Наглядової ради Будз Юлiї Володимирiвни. 
Не володіє часткою в статутному капіталі. Строк протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - один рiк. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. - члена Наглядової ради Алешкiвської Галини Павлiвни. 
Не володіє часткою в статутному капіталі. Строк протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - один рiк. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. - члена Наглядової ради Маряш Надiї Романiвни. Розмiр 
частки у статутному капiталi емiтента 0,338531%. Строк протягом якого 
особа перебувала на посадi - один рiк. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. - члена Наглядової ради Цебака Володимира 
Миколайовича. Розмiр частки у статутному капiталi емiтента 0,000684%. 
Строк протягом якого особа перебувала на посадi - один рiк. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. - члена Наглядової ради Тру-
щенкової Людмили Володимирiвнини. Не володiє часткою в статутному 
капiталі. Строк протягом якого особа перебувала на посадi - один рiк. Непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. - голови Ревiзiйної 
комiсiї Лотоцької Ольги Мирославiвни. Не володiє часткою в статутному 
капiталі. Строк протягом якого особа перебувала на посадi - три роки. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. - члена Ревiзiйної 
комiсiї Василенко Галини Федорiвни. Не володiє часткою статутного 
капiталу емiтента. Строк протягом якого особа перебувала на посадi - три 
роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. - члена 
Ревiзiйної комiсi Не володіє часткою в статутному капіталі. Строк протягом 
якого особа перебувала на посадi - три роки. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол 
№21 вiд 20.04.2018р.) прийнято рiшення обрати: - членом Наглядової ради 
Будз Юлiї Володимирiвни представника акціонера ТзОВ «ПромТехРесурс» 
сроком на один рiк. Рiшенням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 
20.04.2018р.) обрано Головою Наглядової ради. Не володіє часткою в ста-

тутному капіталі. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Тернопiльгаз»- 
економiст мiжнарожних вiдносин; Помiчник Народного депутата; 
ТОВ «Екселiо Трейд»-фiнансовий аналiтик, заступник директора з 
фiнансових питань; ТОВ «Тернопiльгаз»- заступник директора з фiнансових 
питань. - членом Наглядової ради Алешкiвську Галину Павлiвну - представ-
ника акціонера НАК «Нафтогаз України» сроком на один рiк, Не володіє 
часткою в статутному капіталі. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
НАК «Нафтогаз України» - головний фахiвець Управлiння корпоративних 
прав. - членом Наглядової ради Маряш Надiю Романiвну - акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз» сроком на один рiк. Розмiр частки у статутному 
капiталi емiтента 0,338531%. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
ПрАТ «Тернопiльгаз», начальник вiддiлу капiтального будiвництва. - членом 
Наглядової ради Цебака Володимира Миколайовича - акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз» сроком на один рiк. Розмiр частки у статутному 
капiталi емiтента 0,000684%. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
ПАТ «Тернопiльгаз» - заступник начальник вiддiлу МТП; 
ТОВ «Тернопiльоблгаз» - заступник директора. - членом Наглядової ради 
Трущенкову Людмилу Володимирiвну - представника - акцiонера 
ПрАТ «Тернопiльгаз» Гуски Андрiя Володимировича сроком на один рiк. Не 
володiє часткою статутного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 
5 рокiв: ПрАТ «Тернопiльгаз» - бухгалтер. - головою Ревiзiйної комiсiї Ло-
тоцьку Ольгу Мирославiвну сроком на три роки. Не володiє часткою статут-
ного капiталу емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
ПрАТ «Тернопiльгаз» - економiст з планування 1 категорiї. - членом 
Ревiзiйної комiсiї Василенко Галину Федорiвну сроком на три роки. Не во-
лодіє часткою в статутному капiталі. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
ПрАТ «Тернопiльгаз» - бухгалтер 1 категорiї. - членом Ревiзiйної комiсї Ми-
хайленка Антона Олеговича сроком на три роки. Не володіє часткою в ста-
тутному капiталі. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Посади. якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: НАК «Нафтогаз 
України» - головний фахiвець Департаменту внутрiшнього аудиту. 

ІІІ. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння о.І. Караванський (підпис)  23.04.2018 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «Страхо-
ва Компанiя «оСтра»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

14288111

3. Місцезнаходження емітента 65026 м. Одеса вул. Пушкiнська,13
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(048) 724-68-30 724-38-41

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

main@ostra.com.ua

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

www.ostra.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв

2. текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

знач них правочинiв: 23.04.2018р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри акцiонерiв Товариства
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: схва-

лено укладення Товариством значних правочинiв, що вчинятимуться Това-
риством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг (робiт), що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв та менша нiж 50 
вiдсоткiв або перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої офiцiйно оприлюдненої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, при цьому сукупна вартiсть по кожнiй групi нижчевказаних правочинiв, 
не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за да-
ними останньої рiчної офiцiйно оприлюдненої фiнансової звiтностi, а саме: 
- правочини, якi будуть пов'язанi з господарською (виробничою) дiяльнiстю 
Товариства згiдно iз його Статутом; - правочини щодо надання фiнансової 
допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитiв; - правочини щодо 
отримання фiнансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав 
(iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб.

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 27055,00 тис.грн; вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 27055,00 тис.грн; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 100%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1378056 шт.; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1378035 шт.; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 1378035 голосiв, що 
складає 100,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих акцiй та «проти» - 0 голосiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова правлiння 
____________ Магдiєв Хiрамагомед Газiмагомедович М.П.
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента - ат «троттола»

i. Загальні відомості.
1. Повне найменування: акціонерне товариство «Троттола».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20835669.
3. Місцезнаходження: 79018 місто Львів, вулиця Тобілевича, буд.8.
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (032) 237-1434; факс 

(032) 2970896.
5. Електронна поштова адреса trottola@trottola.lviv.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http//trottola.informs.net.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує більше 10 відсотків 
статутного капіталу.

ii. текст повідомлення.
дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, 

що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що 
прийняв таке рішення: 21 квітня 2018 року, чергові загальні збори 
акціо нерів АТ «Троттола».

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення 
(публічний, приватний). Акціонерне товариство розміщує 3 323 750 
(три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) штук простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна на суму 3 
323 750 (три мільйони триста двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гри-
вень 00 копійок. Спосіб розміщення – приватний.

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 
шляхом додаткового випуску акцій. Статутний капітал акціонерного 
товариства «Троттола» збільшується на 3 323 750 (три мільйони триста 
двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, тобто - з 
1 330 000 (одного мільйона триста тридцяти тисяч) гривень 00 копійок 
до 4 653 750 (чотирьох мільйонів шістсот п’ятдесяти трьох тисяч сімсот 
п’ятдесяти) гривень 00 копійок.

Номінальна вартість акції: 1 (одна) гривня 00 копійок.
Ціна розміщення акцій становить 1 (одна) гривня 00 копійок за одну 

акцію, що дорівнює номінальній вартості 1 (одна) гривня 00 копійок та не 
є нижчою за її ринкову вартість.

Ринкова вартість однієї простої іменної акції АТ «Троттола» стано-
вить 1 (одна) гривня 00 копійок та визначена на підставі звіту про неза-
лежну оцінку, складеного суб’єктом оціночної діяльності ФОП Снагов-
ським Олександром Івановичем (код за ЄДРПОУ – 1887307892; 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №47 від 29 листопада 2003 

року №47) станом на 21 березня 2018 року – день, що передував публі-
кації в офіційному друкованому виданні (газета «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 22.03.2018 року №56 
(2809) ч.2) загального повідомлення про скликання чергових загальних 
зборів акціонерів АТ «Троттола».

Ринкова вартість акції затверджена Наглядовою радою (протокол від 
23.03.2018 року №3).

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному 
капіталі АТ «Троттола» акціонера Рущишина Ярослава Івановича, який 
вже володіє 405 950 акціями, що становить 30,5225% статутного капіта-
лу акціонерного товариства до розміщення акцій.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості 
цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної 
вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, на дату 
прийняття цього рішення: 349,90%.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості 
цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капі-
талу емітента на дату прийняття цього рішення: 100,0%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, 
що розміщуються. Права, які отримують інвестори у цінні папери, що 
розміщуються, визначені чинним законодавством та статутом АТ «Трот-
тола».

Спосіб оплати цінних паперів. Оплата акцій виключно грошовими 
коштами у національній валюті України (у гривнях) за рахунок власних 
коштів, в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок акціонерного товариства.

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання 
отриманих коштів. Залучені у результаті приватного розміщення акцій 
додаткові фінансові ресурси планується використати для поповнення 
обігових коштів акціонерного товариства з метою проведення модерні-
зації виробництва та розширення ринків збуту продукції, яку виробляє 
АТ «Троттола».

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів. Кон-
вертація цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, 
не передбачена.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії. Акціо-
нерне товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені 
від розміщення акцій, для покриття збитків від господарської діяльності.

iii. підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з 
чинним законодавством.

Генеральний директор АТ «Троттола» Рущишин Я.І.

аКцІонерне товариСтво  
«троттола»

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 «львiвСьКий елеГант», 01554278Львів-
ська , Сихiвський, 79035, мiсто Львiв, Зелена, 147 (032)2700077,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http//www.elehant.
com.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності ТзОВ «УкрЗахiдАудит», 20833340 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) ПОРЯДОК ДЕННИЙ загальних зборiв 
ПАТ «Львiвський Елегант», що відбулись «6» квітня 2017 року:

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Обрання голови i се-
кретаря загальних зборiв. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Правлiння Това-
риства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
щодо результатiв дiяльностi Товариства (фiнансової звiтностi) за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту 
(рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Припинення повноважень голови та 
iнших членiв Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових 
голови та iнших членiв Наглядової ради ПАТ «Львiвський Елегант». 9. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладати-

муться з головоюта iншими членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обранняособи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з головою та членами Наглядової ради.

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 13273 15886
Основні засоби (за залишковою вартістю) 863 1011
Довгострокові фінансові інвестиції 10455 13456
Запаси 97 108
Сумарна дебіторська заборгованість 156 48
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 104
Власний капітал 7992 7865
Статутний капітал 748 748
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7057 6930
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 5281 8021
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.042471 0.520018
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.042471 0.520018

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2990280 2990280
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 30968855
3. Місцезнаходження 01042, Київ, бульвар Дружби 

Народiв, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 067 263 15 90 067 263 15 90
5. Електронна поштова адреса aoenergomash@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

energomashinvest.prat.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ» 

23.04.2018р. прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, зокре-
ма: припинено повноваження Довгополого Євгена Григоровича (паспортнi 
данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспот-
них даних) на посадi Директора Товариства «23» квiтня 2018 року. Пере-
бував на посадi з 12.06.2015 року, акцiями Товариства не володiє, 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ» 
23.04.2018р. прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, зокре-
ма: Михайленко Марину Миколаївну (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки 
фiзична особа не надала згоди на розкриття паспотних даних) обрано ди-
ректором ПрАТ «ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ» з 24.04.2018 р. строком на 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора 
ПрАТ «ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ». Акцiями Товариства не володiє, 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 Довгополий Є.Г.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво  
«енерГомаШiнвеСт»

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

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

міжміський код та телефон емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «днiпропетровСьКа автобаЗа 
№5», 01236325 Дніпропетровська , Чечелiвський, 49089, м. Днiпро, 
вул. Автотранспортна, 3 (056) 790-41-91,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію www.dnbaza5.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності АФ «РЕСУРС-АУДИТ» в формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, 23647230

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Вид – річні, дата проведення – 
27.04.2017 р., кворум 74,64%.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання 
членiв лiчильної комiсiї. 2. Про затвердження порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування. 3. Про обрання Головуючого та секретаря зборiв. 
4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рiк. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 7. Про прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту (висновкiв) ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк. 8. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 9. Про розподiл 
прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Про затвердження Положень: 
Про загальнi збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про 
ревiзiйну комiсiю Товариства, Про генерального директора Товариства. 
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 
Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 12. Прийняття 
рiшення про припинення повноважень ревiзора Товариства. Обрання членiв 
ревiзiйної комiсiї (ревiзора) 13. Прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв та про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв. 14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 15. Про надання 
повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз 
заiнтересованiстю. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань поряд-
ку денного: збори скликанi Наглядовою радою Товариства, порядок денний 
затверджений Наглядовою радою Товариства, iнших пропозицiй до порядку 
денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ 
загальних зборiв: збори рiчнi. Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрано Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Затверджено порядок та 
спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3. Обрано Голову та секрета-
ря зборiв. 4. Затверджено регламент проведення зборiв. 5. Затверджено звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Затверджено звiт генерального 

директора Товариства за 2016 рiк. 7. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї по 
перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 8. За-
тверджено рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 9. Прийнято рiшення не 
здiйснювати розподiл прибутку, рiчнi дивiденди за 2016 рiк не нараховувати 
та не виплачувати, використати отриманий у 2016 роцi прибуток для покриття 
збиткiв за попереднi перiоди. 10. Затверджено Положення Про загальнi збори 
Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про ревiзiйну комiсiю Товари-
ства, Про генерального директора Товариства. 11. Припинено повноваження 
Наглядової ради в повному складi. Обрано Наглядову раду у складi 3 (трьох) 
осiб. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладенi з 
членами наглядової ради. Прийнято рiшення про те, що члени наглядової 
ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. Уповноважено Ге-
нерального директора на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами нагля-
дової ради. 12. Прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзора та не 
обирати його у зв'язку iз вiдсутнiстю пропозицiй. 13. Прийнято рiшення про 
надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв сукупною 
вартiстю, що не перевищує 10 млн. грн. (детальнiша iнформацiя наведена у 
вiдповiднiй формi рiчної iнформацiї). 14. Надано згоду на укладання правочи-
ну iз заiнтересованiстю, а саме договору позики iз ПАТ «ЗНВКIФ «КОННЕКТ» 
на суму, що не перевищує 40 млн. грн. (детальнiша iнформацiя наведена у 
вiдповiднiй формi рiчної iнформацiї). 15. Повноваження щодо укладення зна-
чних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю надане Генеральному ди-
ректору Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори 
вiдбулись.

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 16400 13479
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4081 3778
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 55 8
Сумарна дебіторська заборгованість 8736 6275
Грошові кошти та їх еквіваленти 76 92
Власний капітал 306 1615
Статутний капітал 3525 3525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3352 -2043
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 8769 7569
Поточні зобов'язання і забезпечення 7325 4295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -19537.31 1388.06
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 67 67
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 

0 0
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне 
товариСтво «житомирбудтранС»

2. Код за ЄДРПОУ: 01273740 3. Місцезнаходження емітента: 10025 
м. Житомир вул. Промислова, буд.17 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0412 332001, 333041 5. Електронна поштова адреса: ztbudtrans@emzvit.
com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.ztbudtrans.ho.ua 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рішен-

ням загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
24.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного акці-
онерного товариства «Житомирбудтранс» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Волошинського Олега Мико-
лайовича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 47.65048 %. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді голо-
ви та члена Наглядової ради перебував з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду 
голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової ради буде 
обрано на першому засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного това-
риства «Житомирбудтранс»;

- члена Наглядової ради Товариства Сокирана Василя Васильовича. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0.00110 %. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової 
ради перебував з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає;

- члена Наглядової ради Товариства Шумської Світлани Вікторівни. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0.00110 %. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради 
перебувала з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства рішен-
ням загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
24.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного акці-
онерного товариства «Житомирбудтранс» повноваження:

- голови та члена Ревізійної комісії Товариства Логвиненко Наталії Володи-
мирівни. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді голови та чле-
на Ревізійної комісії перебувала з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду голови 
Ревізійної комісії нікого не обрано, так як голову Ревізійної комісії буде обрано 
на першому засіданні Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства 
«Житомирбудтранс»;

- члена Ревізійної комісії Товариства Подурець Людмили Георгіївни. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Ревізійної комісії пере-
бувала з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає;

- члена Ревізійної комісії Товариства Михайлюка Олега Миколайовича. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00110 %. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена 
Ревізійної комісії перебував з 04.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 24.04.2018 р.) об-
рані членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир-
будтранс» з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Житомирбудтранс» та до 24 квітня 2021 року наступні особи:

- Волошинський Олег Миколайович. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 47.65048 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 
років: заступник генерального директора, директор. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є 
представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалеж-
ним директором);

- Шумська Світлана Вікторівна. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00110 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: директор, генеральний директор. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є пред-
ставником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором);

- Сокиран Василь Васильович. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00110 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: юрисконсульт, начальник юридичного депараменту, директор. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова осо-
ба є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором).

В зв’язку із необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішенням за-
гальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 24.04.2018 р.) об-
рані членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомир-
будтранс» з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Житомирбудтранс» та до 24 квітня 2021 року наступні особи:

- Михайлюк Олег Миколайович. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.00110 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних;

- Логвиненко Наталія Володимирівна. Не володіє часткою в статутному капі-
талі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: бухгал-
тер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних;

- Подурець Людмила Георгіївна. Не володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
лік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний бух-
галтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством.

2. Директор Каменський Андрій Петрович 24.04.2018 р.

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 ТОВАРИ-

СТВО «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 21631911
3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3905129 2499585
5. Електронна поштова адреса firma_aviainvest@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://f_aviainvest.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ» вiд 
23.04.2018 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПАТ «ФIРМА 
«АВIАIНВЕСТ» вiд 23.04.2018 р.) вирiшили попередньо надати згоду на 

укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, 
поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-
продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та 
вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Това-
риством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборiв Това-
риства, на суму не бiльш як 50 % сукупної вартостi активiв за даними 
рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укла-
дення Наглядовою радою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть 
не бiльш як 9928,0 тис. грн. (дев'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять вiсiм 
тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 19856,0 тис.грн. 
(дев'ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят шiсть тисяч грн. 00 коп.). Упо-
вноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Голову 
правлiння Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi 
довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства щодо по-
годження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Голова правлiння Яцина Павло Васильович, 
24.04.2018.

публiчне аКцiонерне товариСтво  
«фiрма «авiаiнвеСт»
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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 аКцiо нерне 
товариСтво "енерГо-
маШ iнвеСт"

2. Код за ЄДРПОУ 30968855
3. Місцезнаходження 01042, Київ, бульвар Дружби Народiв, 9
4. Міжміський код, телефон та факс 067 263 15 90 067 263 15 90
5. Електронна поштова адреса aoenergomash@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

energomashinvest.prat.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЕНЕРГОМАШIНВЕСТ» 

23.04.2018р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття даного рiшення (по 22.04.2019 р. включно), ха-
рактер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з 
граничною сукупною вартiстю 500,0 млн.грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 6 156,0 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 8122,16%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 4 015 617 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 4 015 617 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: «за» прийняття рiшення – 
3 011 712 шт; «проти» прийняття рiшення - 1 003 905 шт.

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

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

М.П. 23.04.2018
(дата)

приватне  
аКцiонерне товариСтво  

«паж-холдiнГ»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"ПАЖ-ХОЛДIНГ"
2. Код за ЄДРПОУ 21738980
3. Місцезнаходження 43023, м.Луцьк, вул. Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786041

5. Електронна поштова адреса pazh.holding@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.pag.voltex-melange.com

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

На загальних зборах акцiонерiв 20.04.32018р. прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з гра-
ничною сукупною вартiстю вiд 637,6тис.грн до 3000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
6376 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності 47.05 %. Характер правочинiв – надання забезпечення за 
кредитами, правочини, пов’язанi з придбанням основних засобiв. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 918 штук, для участi у 
зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 918 штук голосую-
чих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих 
голосуючих акцiй.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
Голова правлiння Переходько Юрiй Анатолiйович

приватне  
аКцiонерне товариСтво  

«волтеКС-меланж»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Волтекс-Меланж"
2. Код за ЄДРПОУ 30006829
3. Місцезнаходження 43023, Луцьк, Карбишева 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0332 786040 0332 786041

5. Електронна поштова адреса info@voltex-melange.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

voltex-melange.com

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

На загальних зборах акцiонерiв 20 квiтня 2018 року прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з гранич-
ною сукупною вартiстю вiд 1776.00 тис.грн до 8880.00 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
17760 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 50%. Характер правочинiв – надання забезпечення за кредита-
ми, правочини, пов’язанi з придбанням основних засобiв. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй становить 10000 штук, для участi у зборах за-
реєструвались акцiонери, яким належить 10000 штук голосуючих акцiй, 
за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих 
акцiй.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
Голова правлiння Переходько Ю.А.

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
i. основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

публiчне аКцiонерне това-
риСтво «одеСреахiм», 
00207882, 65045 одеська область м.одеса 
вул. Катерининська, буд.30, кв. 27, 
(048) 715-04-08

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

24.04.2018р.

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

odesreachem.com.ua

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

товариСтво З обмеженоЮ вІдповІ-
дальнІСтЮ «профаудит», 36921215

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

у зв'язку з тяжким фiнансовим станови-
щем збори не проводились

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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публiчне аКцiонерне товариСтво 
«КороСтиШiвСьКий «райаГропоСтач»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р. 
I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: 

Публiчне акцiонерне товариство»Коростишiвський «Райагропостач», 
ідентифікаційний код юридичної особи: 00903400, місцезнаходження: 
12500 Житомирська область, Коростишiвський р-н, с.Мамрин, 
вул. Залiзнодорожня, 4, міжміський код та телефон емітента: 
(04130) 3-52-56.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24 квітня 2018 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.korostishevrapt.ho.ua. 4.Найменування аудиторської 
фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
«Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності 5. Чергові загальні збори акціонерів були призначені на 
24 квітня 2017 р. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були 
наданi наглядовою радою товариства. Перелік питань:1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї.2.Обрання робочих органiв загальних зборiв. Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.3.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора товариства за 2015-
2016 р. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради товариства за 2015-2016р. 5. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015-2016р. Затвердження 
висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2015-2016р. 6. Затвердження 
рiчного звiту та балансу товариства за 2015-2016 р. 7. Розподiл прибутку 
i збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015-2016р.8. Припинен-
ня повноважень голови та членiв наглядової ради товариства.9.Обрання 
членiв наглядової ради товариства.10.Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. 11. Припи-
нення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства.12.Об-
рання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. Із-за відсутності кворуму чер-
гові загальні збори акціонерів не відбулись, тому питання порядку денного 
не розглядались і рішення по них не приймались. 6. За результатами звіт-
ного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось. 

рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
публiчне аКцiонерне товариСтво 
«КрiСталiСт», 00222373, Полтавська обл., 36023, м.Полтава, 
вул. Героїв АТО, 71-А, (0532) 51-68-11. 2.Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
24.04.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: diamond.poltava.ua корпоративна iнформацiя 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМIЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ», 23561178. 5.Інформація про загальні збори. 
Проведено чергові загальні збори акціонерів 21.02.2017. Кворум - 
98.405%. Скликання загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада. Нагля-
довою радою запропоновано включити до порядку денного Загальних 
зборiв наступнi питання: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження 
процедури i регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.2. За-
твердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 
на загальних зборах акцiонерiв.3.Обрання голови i секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв.4.Звiти: Директора, наглядової ради i ревiзiйної комiсї 
про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2016р. 
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та порядку розподiлу прибутку 
(покриття збитку).5.Прийняття рiшення про змiну типу 
Товариства.6.Прийняття рiшення про змiну назви Товариства.7.Змiна 
юридичної адреси Товариства.8.Затвердження Статуту товариства в 
новiй редакцiї.9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради 
Товариства.10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.11.Припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.12.Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.13.Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть прийнятися емiтентом у ходi 
поточної господарської дiяльностi та надання повноважень посадовим 
особам на укладання таких правочинiв.14.Затвердження положень: про 
загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю. Ін-
ших пропозицій до переліку питань порядку денного від акціонерів не 
надходило. Всі питання порядку денного розглянуті та прийняті відповідні 
рішення. 6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«науКово - доСлiдний i 

КонСтруКторСьКо- технолоГiчний 
iнСтитут емальованоГо хiмiчноГо 

обладнання i нових технолоГiй 
Колан»

рІчна ІнформацІя емітента цінних паперів 
пат «ндІ Колан» за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО - ДОСЛIДНИЙ I КОНСТРУКТОР-
СЬКО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХIМIЧНОГО ОБ-
ЛАДНАННЯ I НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ КОЛАН»; 04637622; 36002, м.Полта-
ва, вул.Європейська, 153; (0532)59-26-43. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 24.04.2018. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: www.kolan.poltava.ua. 4. Найменування, 
ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СIЧЕНЬ-АУДИТ», 32996030. 5.Інформація про загальні 
збори. Річні загальні збори проведені 20.04.2017. Кворум 98,95%. Перелік 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови і членів 
лічильної комісії, секретаря річних загальних зборів, затвердження регла-
менту та порядку проведення річних загальних зборів. 2.Звіт генерально-
го директора про результати діяльності товариства в 2016 році та основні 
напрями діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження звіту. 3.Звіт на-
глядової ради про роботу в 2016 році. Затвердження звіту. 4.Звіт та ви-
сновок ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту та висновку. 
5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2016 рік та порядку 
покриття збитку. 6.Припинення повноважень членів наглядової ради. 
7.Обрання членів наглядової ради товариства. Інших пропозицій до пе-
реліку питань порядку денного від акціонерів не надходило. Всі питання 
порядку денного розглянуті та прийняті відповідні рішення. 6. Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. 

річна інформація емітента за 2017 рік
І. основні відомості про емітента.

1.Повне найменування емітента вІдКрите аКцІонер-
не товариСтво «бе-
р е С т о в е ц ь К и й 
СпецКар’Єр»

1.1.код за ЄДРПОУ 05471856
1.2.місцезнаходження 35043, Рівненська обл., 

Костопільський р-н., с. 
Берестовець, вул. Сидорова, 3

1.3.міжміський код та телефон емітента (03657) 2-18-17
2.Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії

19.04.2018р.

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

www.bazalt-bsk.pat.ua

4.Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська 
фірма «Вефіль»; код ЄДРПОУ 
22579957

5. Інформація про загальні збори (зазнача-
ється інформація про проведення або не-
проведення загальних чергових та поза-
чергових зборів (у разі їх непроведення 
вказуються причини), зазначаються пере-
лік питань, що розглядалися на загальних 
зборах, особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазнача-
ються особа, що ініціювала проведення за-
гальних зборів, результати розгляду питань 
порядку денного. У разі якщо загальні збо-
ри не відбулися, вказуються причини)

Чергові та позачергові загальні 
збори акціонерів у 2017 році не 
скликались у зв’язку з тяжким 
фінансовим станом емітента.

6.Інформація про дивіденди. Інформація 
про дивіденди заповнюється у разі прий-
няття рішення про виплату дивідендів. 

Рішення щодо нарахування та ви-
плати дивідендів за результатами 
2016-2017 рр. не приймалось.

в.о. Голови правління (директора) ________________ фіна м.м.
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публiчне  
аКцiонерне товариСтво 

«СинельниКiвСьКий реСорний 
Завод»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00231573 
Місцезнаходження: 52500 Днiпропетровська обл., м. Синельникове, 

вул. Ленiна, 130
4. Міжміський код, телефон та факс: (05663) 4-21-24
5. Електронна поштова адреса: srz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://ucap.dp.ua/00231573/
додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI. 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій 

ІІ. текст повідомлення
Згідно даних зведеного облікового реєстру, отриманого 

ПАТ «СИНЕЛЬНИКIВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД « 23.04.2018 р., стало 
вiдомо про змiну власникiв акцiй , яким належить 5 i бiльше вiдсоткiв про-
стих акцiй:

-на рахунку у цінних паперах власника акцій- «фізичної особи»: - роз-
мір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій - 
10.59 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 11.86 %. - розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій - 0 %. 
та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій юридичної особи – Това-
риство з обмеженою відповідальністю НВФ «Дніпротехсервіс» , код за 
ЄДРПОУ 19305558, місцезнаходження: м. Дніпро, вул.Сімферополь-
ська, буд.21, офіс 615.- розмір частки акціонера в загальній кількості ак-
цій до зміни пакета акцій - 61.16 % акцій та в загальній кількості голосую-
чих акцій 68.46 %. - розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 
після зміни пакета акцій - 0 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 
0 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій - юридичної особи – То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Україна-Капітал» , код за 
ЄДРПОУ 00168076, місцезнаходження: м. Дніпро, вул.Сімферопольська, 
буд.21, офіс 709.- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до 
зміни пакета акцій - 7.09 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 
7.94 %. - розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
пакета акцій - 0 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій- «фізичної особи»: - роз-
мір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій - 
0 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %. - розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій - 9,8 %. та в 
загальній кількості голосуючих акцій 10.97 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій- «фізичної особи»: - роз-
мір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета акцій - 
0 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %. - розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій - 24,9 %. та 
в загальній кількості голосуючих акцій 27,86 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій -юридичної особи – Това-
риство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ЕРІОН», код за ЄДРПОУ 
40995267, місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 5, кв. 
325.- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни пакета 
акцій - 0 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %. - розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета акцій - 
24.9 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 27.86 %

-на рахунку у цінних паперах власника акцій -юридичної особи – Това-
риство з обмеженою відповідальністю « ТЕХНОКОНСАЛТІН», код за 
ЄДРПОУ 39380796, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 
4-а, офіс 139.- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до змі-
ни пакета акцій - 0 % акцій та в загальній кількості голосуючих акцій 0 %. - 
розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни пакета ак-
цій - 23 %. та в загальній кількості голосуючих акцій 25.74 %

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

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

Голова Правлiння _________ (підпис) Демиденко Сергiй Iванович
(ініціали та прізвище керівника) 24.04.2018

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«Страхова КомпанІя  
«КаШтан»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Каштан» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32071894
1.4. Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, бу-

динок 12, офіс 37
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442499863 

0442490111
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@sk-kashtan.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.sk-kashtan.com.ua/ 
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента та відомості про прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів. 

2. текст повідомлення
1. Припинено повноваження Ревiзора ПрАТ «СК «Каштан» Гло-

вацької Наталiї Павлiвни, паспорт (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), перебував на посадi 3 (три) роки, дата 
вiдкликання 20.04.2018 р. (Протокол № 55 вiд 20.04.2018 р. Рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Каштан»), не володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останiх п’яти рокiв своєї дiяльностi: начальник 
вiддiлу перестрахування ПрАТ «СК «Каштан». Змiни у персонально-
му складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодав-
ства, зокрема закiнченням термiну повноважень.

2. Обрано Литвин Вiкторiю Анатолiївну на посаду Ревiзор 
ПрАТ «СК «Каштан», (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), термiном на 3 (три) роки, дата призначення 20.04.2018 р. 
(Протокол № 55 вiд 20.04.2018 р Рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «СК «Каштан»), не володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останiх п’яти рокiв своєї дiяльностi на-
чальник вiддiлу маркетингу i реклами ПрАТ «СК «Каштан», Директор 
з маркетингу ПрАТ «СК «Каштан». Змiни у персональному складi по-
садових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та ви-
робничою необхiднiстю.

3. 20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Ка-
штан» прийнято рiшення (Протокол № 55 вiд 20.04.2018 р.) про на-
дання попередньої згоди на вчинення Головою Правлiння ПрАТ «СК 
«Каштан» Захаркiв Ростиславом Миколайовичем протягом 2018-
2019 р.р. значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом значного правочину, становить вiд 
10 до 25 вiдсоткiв та вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (що складає 
279169 тис. грн. - ганична сума вартостi правочинiв), для чого упо-
вноважити Голову Правлiння Захаркiв Ростислава Миколайовича 
самостiйно приймати рiшення про укладання значних правочинiв (з 
визначенням їх предмету) та без додаткових погоджень iнших органiв 
Товариства. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 558338 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 50%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй 46 000 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 46 000 000 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення 46 000 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «проти» 0 шт.

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

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

Голова Наглядової ради ________________  Д.Я. Мотрук 
   М.П. 
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «уКрбудтранСГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 24937036
3. Місцезнаходження 03061, м. Київ, вул. Суздальська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4977358,4085588, 4047220
5. Електронна поштова адреса ukrbudtransgaz@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrbud-transgaz.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-

хом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішен-
ням вищого органу емітента або суду

ii. текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПРАТ «УКР-

БУДТРАНСГАЗ» вiд 23.04.2018 р. (Протокол №3 рiчних загальних зборiв 
ПРАТ «УКРБУДТРАНСГАЗ» вiд 23.04.2018 р.) вирiшили припинити ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРБУДТРАНСГАЗ» шляхом його 
перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«УКРБУДТРАНСГАЗ» (мiсцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Суздаль-
ська, 13). Голосували «за» 830 голосiв, що складає 100% голосуючих 
акцiй, «проти» - 0% голосуючих акцiй товариства. Затвердити наступнi 
умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКР-
БУДТРАНСГАЗ» на частки в статутному капiталi правонаступника ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ»: 
Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУД-
ТРАНСГАЗ» на частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» 
здiйснюється у два етапи. На першому етапi, який починається з 
23.04.2018 року та закiнчується 23.06.2018 року, в обмiн на акцiї ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ» всiм 
акцiонерам виписуються письмовi зобов'язання про видачу частки у ста-
тутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ». Для обмiну акцiй ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ» на письмовi 
зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНС-
ГАЗ» акцiонерами подаються письмовi заяви на iм'я Голови комiсiї з при-
пинення за адресою: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, 13, в довiльнiй 
формi. У день подачi акцiонером заяви йому видається письмове 
зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ». У разi нена-
дання акцiонером вiдповiдної заяви такому акцiонеру в будь-якому разi 
виписується письмове зобов’язання в зазначений термiн. На другому 
етапi, до дня державної реєстрацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» - правонаступника ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ», утвореного 
в результатi реорганiзацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРБУДТРАНСГАЗ», вiдбувається обмiн письмових зобов'язань на част-
ки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» у вiдповiдностi з отриманими 
на першому етапi письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної 
кiлькостi часток товариства, що створюється внаслiдок реорганiзацiї та 
видачi документiв, що пiдтверджують їхнє право власностi на частку у 
статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«УКРБУДТРАНСГАЗ». Термiн отримання часток у статутному капiталi ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» 
в обмiн на письмовi зобов'язання не обмежується. Обмiн акцiй ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ» на частки у 
статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» здiйснюється таким чином, 
щоб розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУДТРАНСГАЗ» дорiвнював розмiру статутно-
го капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУД-
ТРАНСГАЗ» до реорганiзацiї. Розмiр частки учасника у статутному 
капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРБУД-
ТРАНСГАЗ» дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй на-
лежних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ» до перетворення. Обрати Комiсiю з 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУД-
ТРАНСГАЗ» у складi: Голова комiсiї з припинення Жила Олександр 
Андрiйович, Члени комiсiї з припинення Вергунов Вiктор Сергiйович, Бер-
бега Альона Олександрiвна. 

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
чинного законодавства. Директор Жила О. А., 23.04.2018.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ЗаКрите аКцiонерне 
товариСтво "рур 
Груп С.а."

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

24714833

3. Місцезнаходження емітента 03105 м. Київ 
вул. Червоноармiйська, буд. 92

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0522 356000 0522 356006

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ovshmanay@rurgroup.com

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

http://rurgroup.com/

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

2. текст повідомлення
- дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв 20.04.2018 року;

- вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 
Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинiв гранич-
ною сукупною вартiстю до 30 000 000 (тридцяти мiльйонiв) гривень, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до прове-
дення наступних загальних зборiв акцiонерiв) предметом яких є майно 
(роботи, послуги), у тому числi: - кредитнi та депозитнi договори; - дого-
вори, пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним до-
говорам, укладеним товариством або iншими суб'єктами господарювання 
(договори застави, iпотеки, поруки, тощо); - договори щодо розпоряджен-
ня нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання 
або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, 
дарування, страхування); - договори щодо розпорядження рухомим май-
ном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими ко-
штами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання 
або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, 
дарування, страхування); - договори будiвельного пiдряду; лiзингу; - до-
говори щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного ха-
рактеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;

- договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори 
комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 

Визначення доцiльностi укладання договорiв щодо значних правочинiв 
покласти на Наглядову раду товариства.

Надати директору Товариства повноваження на пiдписання договорiв, 
що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна 
бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; 

- гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 30 000 000 (тридцяти 
мiльйонiв) гривень; 

- вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 116584,0 (сто шiстнадцять п'ятсот вiсiмдесят чотири) тисяч гри-
вень; 

- спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 25732,519%;

- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення - Загальна кiлькiсть 
осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у Загаль-
них зборах: 3. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi 
мають право голосувати на Загальних зборах: 3. Загальна кiлькiсть акцiй 
1 583 000. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1 583 000. Кiлькiсть 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборах: 2. Кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались i прийняли участь у Загальних збо-
рах та загальна кiлькiсть голосiв, що належать їм: 808 600 голоси. Пiдсумки 
голосування: За- 808600 голосiв що становить 100%; Проти - 0 голосiв що 
становить 0%; Утримався - 0 голосiв що становить 0%.

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 ____________ Бузика Сергiй Леонiдович
М.П.
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приватне  
аКцiонерне товариСтво  

«болГрад Солар»
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  
"БОЛГРАД СОЛАР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37012088

3. Місцезнаходження емітента 68731 Одеська обл.,  
Болградський район,  
с.Залiзничне  
Толбухiна, 92

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0482390583 0482390583

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@bolgradsolar.com.ua

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

bolgradsolar.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

2. текст повідомлення
Член Наглядової Ради Коваленко Тетяни Олександрiвни (дана 

особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) при-
пинено 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018) Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - 5 мiсяцiв. Рiшення прийнято на чергових Загальних збо-
рах акцiонерiв , протокол 23/04/2018 вiд 23.04.2018 р. у зв'язку з 
приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного 
законодавства, а саме на зборах прийнято рiшення про створення 
колегiального органа управлiння Товариством у складi 2 осiб, тому 
повноваження Коваленко Тетяни Олександрiвни яка виконувала 
обов'язки члена Наглядової Ради одноосiбно, були достроково 
припиненi.

Член Наглядової Ради Коваленко Тетяна Олександрiвна (дана 
особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) об-
рано 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018) шляхом кумуля-
тивного голосування. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - завiдуча фiнансово-економiчним вiддiлом, головний бух-
галтер. Рiшення прийнято на чергових Загальних зборах 
акцiонерiв, протокол 23/04/2018 вiд 23.04.2018 р. Посадова особа 
є , представником акцiонера КВАЛIСТО ХОЛДIНГС ЛТД (KVALISTO 
HOLDINGS LTD) - 99,99%.

Член Наглядової Ради Бондарчук Свiтлана Михайлiвна ( дана 
особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) об-
рано 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018) шляхом кумуля-
тивного голосування. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - головний бухгалтер. Рiшення прийнято на чергових За-
гальних зборах акцiонерiв , протокол 23/04/2018 вiд 23.04.2018 р. 
Посадова особа є , представником акцiонера КВАЛIСТО ХОЛДIНГС 
ЛТД (KVALISTO HOLDINGS LTD) - 99,99%.

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 ___________ Баранов Володимир Михайлович
   М.П.

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

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

товариСтво лІКувально-оЗдоровчих ЗаКла-
дІв профСпІлоК уКраЇни «уКрпроф-
оЗдоровниця» 2. Код за ЄДРПОУ: 02583780 3. Місцезнахо-
дження: 01019, м. Київ, а/с. 34 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044)289-01-11, (044)289-76-50 5. Електронна поштова адреса: corporate@
ukrzdrav.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI 
або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення 

Рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства прийнято 
Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 24.04.2018р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 
ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 24.04.2018р. протокол №Р-10.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття пас-
портних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова На-
глядової ради.Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.Не 
володiє пакетом акцій емітента.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: на 3 роки до пере-
обрання.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Заступник Голови Федерації професійних спілок України.Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Саєнко В.В. є представни-
ком акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 
00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). 
Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється.

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

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

2. Голова Правління __________.В. Субота
(підпис) М. П (ініціали та прізвище керівника) 24.04.2018р(дата) 

публiчне аКцiонерне товариСтво 
«ужГородСьКе автотранСпортне 

пiдприЄмСтво 12107»
рІчна ІнформацІя  

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне то-
вариство «Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107», код за 
ЄДРПОУ 03114017, Україна Закарпатська обл. д/н р-н 88018 м.Ужгород 
вул.Радiщева, 2, тел.. (0312)663307

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: atp-12107.pat.ua

4. найменування, код за Єдрпоу аудиторської фірми (п.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: Аудиторська фiрма «АУДИТ», код ЄДРПОУ 20432138

5. Інформація про загальні збори 
12.05.2017р. проведено чергові загальні збори, кворум -95,01%.
Порядок денний зборів:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, 

затвердження порядку денного та регламенту зборiв. 2. Заслуховування 
звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ди-
ректора. 3. Заслуховування звiту Наглядової ради за 2016р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 4. За-
слуховування звiту Ревiзiйної комiсiї щодо висновкiв з балансу та рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї. 5.Розгляд та затвердження рiчного звiту, (балансу) 
ПАТ «Ужгородське АТП 12107» за 2016р. та порядку покриття збитку 
(розподiлу прибутку). 6. Внесення змiн до Статуту товариства.

Рішення щодо виплати дивідентів не приймались.
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рІчна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво 
"КиЇвобленерГо"
23243188
08132, Київська обл., Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, 
вул. Київська, 2-Б
(044) 459 07 40, (044) 459- 07-16

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

24.04.2018 року

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

www.koe.vsei.ua

в.о. Голови правління
прат «Київобленерго»  даниленко а.в.

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «Страхова 
КомпанІя «лайф КапІ-
тал» 35059990 01042, м. Київ, 
Провулок Новопечерський, будинок 
19/3, корпус 1, кімната 20, приміщен-
ня 1 (044) 569-92-88

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

23.04.2018р.

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

http://life-capital.net.ua/issuer/zvit/

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

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 
товариСтво "Кiрово-
Град СьКий Комбiнат по 
випуСКу продоволь-
чих товарiв",
05533112, 25006 Кiровоградська об-
ласть Кiровський р/н м. Кiровоград 
вул. мурманська, будинок 37, 0522 
553683 557780

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

24.04.2018

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

http://kirovogradprodtovary.emitents.
net.ua

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "уКраЇнСьКо-
КанадСьКе Спiльне 
товариСтво "торонто-
КиЇв" 
код ЄДРПОУ 14302294 03150, м. Київ, 
Голосіївський район, вул. Велика 
Васильківська, 100 тел. (044) 495–85-10

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

25.04.2018

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

http://14302294.smida.gov.ua/ 

Генеральний 
директор 

________ 
(підпис)

 Петров Г.А.
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

приватне  
аКцiонерне товариСтво 

«рiвнеобленерГо»
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 
"РIВНЕОБЛЕНЕРГО", 05424874
33013, Рівненська область , 
м. Рiвне, вул. Князя Володими-
ра, 71 
(0362) 69-42-59

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

24.04.2018р.

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

www.roe.vsei.ua

Голова Правління ПрАТ «РIВНЕОБЛЕНЕРГО»  Невмержицький С.М.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

приватне аКцiонерне това-
риСтво "ремпобуттехнiКа", 
03054947, 25030 Кiровоградська область 
Кiровоградський м. Кропивницький 
вул. бєляєва,2, (0522)56-94-90

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

24.04.2018

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

Sites.google.com/site/rempoboottehnica
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Камiнь-КаШирСьКе ремонтно-
транСпортне пiдприЄмСтво», 

03569232Волинська , Камiнь-Каширський, 44500, м. Камiнь-
Каширський, вул. Ковельська, 140 03357 2-35-64,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 24.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 03569232.infosite.com.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«Страхове товариСтво «СтройполІС»

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРОЙПОЛIС», 25401697,  03035, 
м.Київ, вул. Сурикова, буд.3, лiт А, 
(044)206-13-90, 206-13-21

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

24.04.2018

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

www.stroypolicy.com

приватне аКцiонерне товариСтво 
«уКрГІдроСпецбуд»

річна інформація емітента цінних паперів  
2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство «УКР-
ГІДРОСПЕЦБУД», 01416470, 03067, м.Київ, 
вул. Гарматна, 6, (044)407-60-71,  
(044)407-93-32

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

25.04.2018

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

http://ugsb.kiev.ua/

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво «СервiСно-
еКСплуатацiйне 
пiдприЄмСтво», 25093095Во-
линська , 0, 43017, м. Луцьк, Божен-
ка, 34 0332 290 295,

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.04.2018

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

25093095.infosite.com.ua

приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«ІнфуЗІя»
річна інформація емітента цінних паперів  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Iнфузiя», 31287944, 04073, м.Київ, 
Московський проспект, 21-А, 
(044)490-93-75

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

24.04.2018

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

www.infuzia.com

приватне  
аКцІонерне товариСтво  
«оКнаб феШІн iндаСтрІ»
річна інформація емітента цінних паперів  

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

Приватне акцiонерне товариство «Окнаб 
Фешiн Iндастрi», 21512862, 01135, 
м. Київ, пр. Перемоги, 18, (044) 
409-22-45, 409-22-47

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

24.04.2018

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

http://21512862.infosite.com.ua/

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Будiвельник», 01353999, вул. Братiв Окуневських, 30, м. Городенка, 
Городенкiвський, Івано-Франківська, 78100, (03434) 22036

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://01353999.nethouse.ua

приватне аКцiонерне товариСтво  
«будiвельниК»

рІчна ІнформацІя  
за 2017 рік

1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Санаторний комплекс 
«Деренiвська Купiль», 01597841, Україна Закарпатська обл. Ужгород-
ський район р-н 89442 с.Нижнє Солотвино без назви, (0312) 738-303.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: tovderenivskakupil.emitents.net.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ВАРIАНТА», 33360313.

товариСтво З обмеженоЮ вiдповiдальнiСтЮ «Санаторний КомплеКС «деренiвСьКа Купiль»
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приватне  
аКцІонерне товариСтво 
«велиКоанадольСьКий 

воГнетривКий КомбІнат»
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 товари-

Ство «велиКоанадольСьКий воГнетривКий КомбІнат»
2. Код за ЄДРПОУ 00191721
3. Місцезнаходження 85721 смт.Володимирівка Заводська, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс (06244) 4 50 00 відсутній
5. Електронна поштова адреса: vaok_jurist@gir.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vaok.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Посадові особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.
1) Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні На-

глядової ради 23.04.2018 р.(протокол №8 від 23.04.2018р.). Припинення 
повноважень посадової особи Генерального директора Голубєва Дмитра 
Олексійовича виконано на підставі прийняття Статуту Товариства у новій 
редакції та створення колегіального виконавчого органу Товариства – Ди-
рекції. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2) Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Това-
риства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової 
особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та ство-
рення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Голубєва 
Дмитра Олексійовича обрано на посаду Генерального директора. Дата 
вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 
22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: заступник директора по виробництву ПАТ «КрОЗ», з 
15.04.2015р. Генеральний директор ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-
ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 19 років, стаж 
керівної роботи 17 років. 

3) Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Това-
риства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової 
особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та ство-
рення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадову 
особу Ємельянову Ольгу Борисівну обрано на посаду Член Дирекції. 
Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 
22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Директор з фінансів та економіки ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-
ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 35 років, стаж 
керівної роботи 14 років. 

4) Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради Това-
риства 23.04.2018р. (протокол №8 від 23.04.2018р.). Обрання посадової 
особи виконано на підставі прийняття Статуту у новій редакції та ство-
рення колегіального виконавчого органу Товариства – Дирекції. Посадову 
особу Хомяк Едуарда Анатолійовича обрано на посаду Член Дирекції. 
Дата вступу до повноважень з 23.04.2018р. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особу призначено терміном на 1 рік з 23.04.2018р. до 
22.04.2019р. включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Начальник юридичного відділу ПАТ «ВАВК» (з 30.11.2017р.-
ПрАТ «ВАВК») по теперішній час. Загальний стаж роботи 16 років, стаж 
керівної роботи 6 років. 

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 Голубєв Д.О.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

(дата) 

приватне  
аКцiонерне товариСтво  

«новатор»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента. 
i. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне товари-
Ство «новатор». 

2. Код за ЄДРПОУ: 21510691. 
3. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, вулиця вербова, буди-

нок 8-а. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-74-04, 426-88-77. 
5. Електронна поштова адреса: office@novator.net.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://21510691.infosite.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: вiдомостi про прийняття рiшення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
ii. текст повiдомлення. 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв – 23.04.2018р, найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв 
iз зазначенням, зокрема, їх характеру: придбання сировини, матеріа-
лів, обладнання для здійснення виробничої діяльності товариства. 
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 1500тис.грн.; вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2286,6тис. грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 65,59958%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4690552 
акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 2982004 акцiй iменних простих, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2982004 
акцiй iменних простих, та «проти» - 0 акцiй iменних простих. 

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

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

2. Найменування посади: директор островська олена леонiдiвна. 
24.04.2017

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік: I. Основні відо-
мості про емітента: Повне найменування емітента: приватне 
аКцiонерне товариСтво «КороСтенСьКе 
мiжрайонне вiддiлення «СортнаСiннЄовоч», код 
за ЄДРПОУ:00492183, місцезнаходження:11500 Житомирська обл-ть, Корос-
тенський р-н, м. Коростень вул. Дзержинського, 48/31; міжміський код та теле-
фон емітента: (04142) 4-32-87. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.23.04.2018 р. 3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію:www.korostensort.ho.ua. 4.Найменування аудиторської фірми,код 
за ЄДРПОУ, якою проведений аудит фінансової звітності. Із-за браку коштів та 
важкого фінансового стану підприємства , товариство аудиторську перевірку 
за звітний період не проводило 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента 
проведені 29.04.2017 року. Перелік питань, що розглядались на загальних 
зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї товариства. 2.Обрання робочих органiв, 
прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту директора товариства, звiту Наглядової 
ради товариства, звiту ревiзора за 2015-2016 рр. Затвердження висновкiв 
ревiзора за 2015-2016рр. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства 
за 2015-2016 рр.5.Розподiл прибутку i збиткiв за пiдсумками дiяльностi Това-
риства у 2015-2016 рр.6. Припинення повноважень голови i членiв Наглядової 
ради Товариства.7. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання 
Ревiзора Товариства.8.Обрання членiв Наглядової ради. 9.Затвердження 
умов цивiльно_правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.10. Вне-
сення змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової 
редакцiї Статуту та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту 
товариства.11.Прийняття рiшення про приведення внутрiшнiх положень това-
риства у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статуту товариства та Закону України 
«Про Акцiонернi товариства» шляхом затвердження положень в новiй 
редакцiї. Пропозицiї до перелiку питань (порядку денного) були наданi нагля-
довою радою товариства на вимогу закону України « Про Акцiонернi товари-
ства».Всi питання порядку денного були розглянутi та затвердженi одноголос-
но. Позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у 2017 році не скликались, 
тому і не проводились. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIНТО", 16461855, 
04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачно-
го, 25-Б (044) 246-73-50

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

24.04.2018

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

http://kinto.com/

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

Приватне пiдприємство «Аудиторська 
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ», 24089565 

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

26.04.2017 року проведено чергові 
загальні збори. Питання, якi розглядали-
ся на зборах: 1. Про обрання Лiчильної 
комiсiї загальних зборiв. 2. Про 
схвалення рiшення Наглядової ради про 
затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для голосування 
на загальних зборах. 3.Про обрання 
Голови та Секретаря загальних зборiв. 
4. Звiт Правлiння про результати 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 
5. Затвердження звiту i висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2016 
рiк. 7. Звiт Наглядової ради Товариства 
за 2016 рiк. 8. Про розподiл збиткiв 
Товариства. 9. Про затвердження 
стратегiчних цiлей та завдань на 2017 
рiк. 10. Про припинення повноважень 
членiв Наглядової ради.
11. Про обрання членiв Наглядової 
ради. 12. Про затвердження умов 
цивiльно-правових угод з членами 
Наглядової ради. 13. Про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 14. Про обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про 
внесення змiн до Статуту. Особи, що 
подавали пропозицiї до порядку денного 
- Веремiєнко С.М., Радзiєвська Н.В, 
Оксанiч С.М, Васильєва I.М., Лукасевич 
В.Б. Прийнятi рiшення: З першого 
питання за пропозицiєю ЛУкасевича В.Б. 
Лiчильну комiсiю обрано у складi 
Iванової Г.Є.
З другого питання за пропозицiєю 
Веремiєнка С.М. затверджено визначе-
ний Наглядовою радою порядок та 
спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування. З третього питання за 
пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято 
рiшення обрати Головою Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства Оксанiча 
Сергiя Михайловича, секретарем 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
- Веремiєнка Сергiя Миколайовича. 
Рiшення з питань порядку денного 
приймати з використанням бюлетенiв, 
що видаються пiд час реєстрацiї.
З четвертого питання прийнято до 
вiдома звiт Правлiння про результати 
2016 фiнансового року, включаючи 
аудиторський висновок, оголошений 
Радзiєвською Н.В. З п'ятого питання за 
пропозицiєю Веремiєнка С.М. затвер-
джено Звiт Ревiзiйної комiсiї про 
перевiрку фiнансово-господарської

дiяльностi Товариства за 2016 рiк, 
оголошений Васильєвою I.М. З шостого 
питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. 
затверджено рiчний звiт Товариства за 
2016 рiк. 
З сьомого питання затверджено звiт 
Наглядової ради Товариства, оголоше-
ний Лукасевичем В.Б. З восьмого 
питання за пропозицiєю Рад зiєв сь-
кої Н.В. прийнято рiшення не 
розподiляти збитки, отриманi Товари-
ством у 2016 роцi. З дев’ятого питання 
погоджено 
запропонованi Оксанiчем С.М. 
стратегiчнi цiлi та завдання Товариства 
на 2017 рiк. З десятого питання за 
пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято 
рiшення припинити повноження Членiв 
Наглядової ради у зв’язку з закiнченням 
строку дiї їх повноважень.
З одинадцятого питання за пропозицiєю 
Веремiєнка С.М. обрано склад Наглядо-
вої ради. З дванадцятого итання за 
пропозицiєю Веремiєнка С.М. прийнято 
рiшення укласти з членами Наглядової 
ради цивiльно-правовi угоди на умовах, 
якi були затвердженi на загальниї зборах 
Товариства вiд 25.11.2009р. З тринадця-
того питання за пропозицiєю 
Веремiєнка С.М. прийнято рiшення 
достроково припинити повноваження 
Ревiзiйної комiсiї. З чотирнадцятого 
питання за пропозицiєю Веремiєнка С.М. 
обрано склад Ревiзiйної комiсiї.
З п’ятнадцятого питання за пропозицiєю 
Веремiєнка С.М. прийнято рiшення 
внести змiни до Статуту Товариства, 
шляхом його викладення у новiй 
редакцiї.

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 попере-

дній
Усього активів 68224 69601
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2219 2216
Довгострокові фінансові інвестиції 199 193
Запаси 89 72
Сумарна дебіторська заборгованість 1594 3690
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 3
Власний капітал 68106 68913
Статутний капітал 66660 66660
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13124 -12311
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 118 688
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0.0366 -0.0206

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

-0.0366 -0.0206

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 22220000 22220000
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  
«Кiнто»
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ii. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента
дата 
вчинення 
дії

Зміни (призначено, звіль-
нено, обрано або припи-

нено повноваження)

посада прізвище, ім'я, по батькові фі-
зичної особи або повне найме-

нування юридичної особи

паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за Єдрпоу 

юридичної особи

розмір частки в ста-
тутному капіталі емі-

тента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2018 припинено повноваження Голова Нагля-

дової Ради
Ленг Євген Анатолiйович СМ 957704 24.10.2007 Києво-Святошин-

ським РВ ГУ МВС України в Київський обл.
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Голова Нагля-

дової ради 
Ленг Євген Анатолiйович СМ 957704 24.10.2007 Києво-Святошин-

ським РВ ГУ МВС України в Київський обл.
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою в статутному капiталi.Останнi 5 рокiв займає посаду - президент благодiйного фонду "Фонд гуманiтарного спiвробiтництва" 
23.04.2018 припинено повноваження Член Нагля-

дової ради 
Харченко Олексiй Володимиро-

вич
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 21.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Нагля-

дової Ради
Харченко Олексiй Володимиро-

вич
Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ФОП Харченко Олексiй Володимирович.
23.04.2018 припинено повноваження Член Нагля-

дової ради 
Долiн Олег Олександрович особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 21.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Нагля-

дової ради 
Долiн Олег Олександрович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ФОП Долiн Олег Олександрович.
23.04.2018 припинено повноваження Член Нагля-

дової ради 
Щербак Тетяна Олексiївна СН 557541 05.08.1997 Дарницьким РУ 

ГУ МВС України в м.Києвi 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Нагля-

дової ради 
Щербак Тетяна Олексiївна СН 557541 05.08.1997 Дарницьким РУ 

ГУ МВС України в м.Києвi
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює в ТОВ "Укрзернопром-Агро", аудитором.
23.04.2018 припинено повноваження Член Нагля-

дової ради 
Ходько Андрiй Юрiйович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Нагля-

дової ради 
Ходько Андрiй Юрiйович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ "Укрзернопром-Агро", Генеральний 
директор. 
28.04.2018 припинено повноваження Голова Ревi-

зiйної комiсiї 
Винниченко Тетяна Анатолiївна Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 21.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Голова Ревi-

зiйної комiсiї 
Винниченко Тетяна Анатолiївна Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ»Укрзернопром Агро», начальник фiнансово-економiчного 
вiддiлу. 
23.04.2018 припинено повноваження Член Ревi-

зiйної комiсiї 
Струц Вiталiй Дмитрович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 21.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Ревi-

зiйної комiсiї 
Струц Вiталiй Дмитрович Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:

приватне аКцiонерне товариСтво «дружба»
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"Дружба" 2. Код за ЄДРПОУ: 05414746 3. Місцезнаходження: 

68512, с.Нове Тарутине, Тарутинський р-он, Одеська обл., вул.Радянська,8 
4. Міжміський код, телефон та факс: /04847/79217 5. Електронна поштова 
адреса: buh.agro@blockbuster.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: druzhba.
prat.ua 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
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відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює ТОВ»Укрзернопром Агро», бухгалтер-ревiзор.
23.04.2018 припинено повноваження Член Ревi-

зiйної комiсiї 
Бордан Вiра Василiвна Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних 
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 р. загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Дружба» у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повнова-
ження. Особа перебувала на посадi з 28.04.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.
23.04.2018 набуто повноважень Член Ревi-

зiйної комiсiї 
Бордан Вiра Василiвна Особа не надала згоди на розкриття 

своїх паспортних даних
0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №1 вiд 23 квiтня 2018 року переобрано термiном на два роки до 23/04/2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Не володiє часткою в статутному капiталi.Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займаэ поаду - головний економiст ПрАТ "Дружба". 

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 Iванченко Iгор Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Шосткинське 
хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Код за ЄДРПОУ 00955928
3. Місцезнаходження 41100, м. Шостка, Кожедуба, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 05449 2 02 63 05449 2 02 63
5. Електронна поштова адреса hlibodar@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hpp-shostka.prat.in.ua/

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

ii. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» (протокол 

№ 1/2018) 23.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не 
одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, 
а саме:

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юри-
дичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або 
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових 
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством 
порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування 
майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз звер-
ненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов 
зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, 
укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки 
(в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) 
для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх 

осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;
- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 

направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або 
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-
продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, 
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, зне-
сення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, 
контрактiв, угод, правочинiв;

- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких 
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних 
Правочинiв.

Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв, 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може 
перевищувати еквiвалент 500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 2404.5 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
20794.34 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 874490 шт., 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-

гальних зборах- 659063 шт.,
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття 

рiшення:
«за» – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй)

«проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй)

«утримались»– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй)

Рiшення прийнято одноголосно. 
iii. підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Рощина Василь Iванович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво  
“ШоСтКинСьКе хлiбоприймальне пiдприЄмСтво”

рІчна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ», 05489193, вул. Васильківська, 
буд. 76, с. Безп'ятне, Васильківський р-н, Київська область, 08628, Україна, 
(095) 813-00-62; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018; 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://vassilhim.mbk.biz.ua

приватне аКцІонерне товариСтво «ваСильКІвСьКа СІльГоСпхІмІя»
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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 «фiрма «авiаiнвеСт»
2. Код за ЄДРПОУ 21631911
3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 3905129 2499585
5. Електронна поштова адреса firma_aviainvest@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://f_aviainvest.informs.net.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «ФIРМА «АВIАIНВЕСТ» 
вiд 23.04.2018 р. (Протокол рiчних загальних зборiв ПАТ «ФIРМА 
«АВIАIНВЕСТ» вiд 23.04.2018 р.): 

припинено повноваження Голови Наглядової ради Лисенка Олександра 
Володимировича в особi представника ТОВ «Лiкор» за довiренiстю. Поса-
дова особа обiймала посаду 1 рiк. Представник посадової особи часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Юридична особа володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 98,430285%. Представник 
посадової особи не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

припинено повноваження Члена Наглядової ради Новiкова Владислава 
Олександровича в особi представника за довiренiстю ТОВ «Лiкор». Поса-
дова особа обiймала посаду 1 рiк. Представник посадової особи часткою у 
статутному капiталi Товариства не володiє. Юридична особа володiє част-
кою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 98,430285%. Представник 
посадової особи не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

припинено повноваження Члена Наглядової ради Москалюка Вiктора 
Миколайовича в особi представника за довiренiстю вiд Мхитарян Астхик 
Нверовна. Посадова особа обiймала посаду 1 рiк. Представник посадової 
особи часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа 
Мхитарян Астхик Нверовна володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 0,000071%. Представник посадової особи не надав згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

обрано на посаду Голови Наглядової ради Лисенка Олександра Воло-
димировича (представник ТОВ «Лiкор» за довiренiстю) строком на 1 рiк. 
Представник посадової особи часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Юридична особа володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 98,430285%. Представник посадової особи не надав згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

обрано на посаду Члена Наглядової ради Новiкова Владислава Олек-
сандровича (представник за довiренiстю ТОВ «Лiкор») строком на 1 рiк. 
Представник посадової особи часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Юридична особа володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 98,430285%. Представник посадової особи не надав згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

обрано на посаду Члена Наглядової ради Москалюка Вiктора Микола-
йовича (представник за довiренiстю ТОВ «Лiкор») строком на 1 рiк. Пред-
ставник посадової особи часткою у статутному капiталi Товариства не 
володiє. Юридична особа володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства у розмiрi 98,430285%. Представник посадової особи не надав згоди 
на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має. 

Ревiзiйна комiсiя ранiше не була обрана. Обрано на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї Коваля Павла Валерiйовича строком на 1 рiк. Фiзична 
особа Коваль Павло Валерiйович часткою у статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. 

обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Яковенка Юрiя Володимиро-
вича строком на 1 рiк. Фiзична особа Яковенко Юрiй Володимирович част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. 

обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Дiдкiвського Iвана Олеговича 
строком на 1 рiк. Фiзична особа Дiдкiвський Iван Олегович часткою у ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правлiння Яцина Павло Васильович, 24.04.2018.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента публІчне 

аКцІонерне товариСтво «бердичІвСьКа фабри-
Ка одяГу». 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00309105. 3.
Місцезнаходження емітента 13301, Житомирська обл., м. Бердичів, Соборна 
площа, буд.1/2. 4.Міжміський код, телефон та факс емітента (04143) 21230, 
21093. 5.Електронна поштова адреса емітента bfo@emzvіt.com.ua. 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.bfo.ho.ua. 7. Вид особливої інформації Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
В зв’язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 
24.04.2018 р.) припинені з дати державної реєстрації Статуту Приватного 
акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» повноваження:

- голови та члена Наглядової ради Товариства Лоссона Жерара, Жюстена, 
Жозефа. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.006309 %. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді го-
лови та члена Наглядової ради перебував з 27.04.2017 р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на 
посаду голови Наглядової ради нікого не обрано, так як голову Наглядової 
ради буде обрано на першому засіданні Наглядової ради Приватного акціо-
нерного товариства «Бердичівська фабрика одягу»;

- члена, секретаря Наглядової ради Товариства Лінчик Жанни Миколаївни. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.001498 %. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена та се-
кретаря Наглядової ради перебувала з 27.04.2017 р. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на посаду 
секретаря Наглядової ради нікого не обрано, так як секретаря Наглядової ради 
буде обрано на першому засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «Бердичівська фабрика одягу»;

- члена Наглядової ради Товариства Поліщука Сергія Петровича. Часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради перебу-
вав з 27.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого не 
призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядової 
ради Товариства зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Товариства Антоненка Григорія Михайловича. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядової ради 
перебував з 27.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради ні-
кого не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад На-
глядової ради Товариства зменшено до трьох осіб;

- члена Наглядової ради Товариства Росовецької Галини Денисівни. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 0.0001577 %. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. На посаді члена Наглядо-
вої ради перебувала з 27.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

В зв’язку із необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 р. (Протокол № 1 від 24.04.2018 р.) 
обрані членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бер-
дичівська фабрика одягу» з дати державної реєстрації Статуту Приватного ак-
ціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» та до 24 квітня 2021 
року наступні особи:

- Росовецька Галина Денисівна. Володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.0001577 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 
5 років: начальник розкрійного виробництва. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є пред-
ставником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором);

- Лінчик Жанна Миколаївна. Володіє часткою в статутному капіталі Емітен-
та в розмірі 0.001498 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 
років: начальник відділу праці та зарплати. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є акцiонером (не є пред-
ставником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором); 

- Лоссон Жерар, Жюстен, Жозеф. Володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 0.006309 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом остан-
ніх 5 років: директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, 
не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

ІІІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Голова правління Стукало Галина 
Іванівна 24 квітня 2018 року.
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента публiчне аКцiонерне 
товариСтво 
«КаГарлицьКе»

2. Код за ЄДРПОУ 00385905
3. Місцезнаходження 09200, м. Кагарлик, вул. 9 Сiчня, 29
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04573) 3-28-35 (04573) 3-28-35

5. Електронна поштова адреса kagarlytske@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kagarlik.zvitat.com.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

24.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв. Бiлойван Сергiй Анатолiйович (Паспорт серiя номер ви-
даний), який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноважен-
ня. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89.15%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
24.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Буднiк Лiлiя Михайлiвна (Паспорт серiя номер виданий), яка 
займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
24.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Жаброва Марина Вячеславiвна (Паспорт серiя номер вида-
ний), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
24.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Коваль Оксана Володимирiвна (Паспорт серiя номер виданий), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
24.04.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Страхар Олег Володимирович (Паспорт серiя номер виданий), 
який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посадi: 1 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збора-
ми 24.04.2018 р., про обрання Головою - рiшенням Наглядової ради 24.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв та На-
глядової ради. Бiлойван Сергiй Анатолiйович (Паспорт серiя номер виданий) об-
раний на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 89,15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протя-

гом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Кернел-Трейд», керiвник служби навчання та 
органiзацiйного розвитку; ТОВ «Сiльгосп-продукт», фiнансовий директор. Розмiр 
пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 101 851 336 акцiй. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Буднiк Лiлiя Михайлiвна (Паспорт серiя номер виданий) обрана 
на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Добромиль», 
юрисконсульт; ТОВ «Сiльгосп-продукт», начальник юридичного вiддiлу; 
ТОВ «Група Компанiй «Сiльгосппродукт», начальник юридичного вiддiлу. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Жаброва Марина Вячеславiвна (Паспорт серiя номер вида-
ний) обрана на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Капустянський гранiт», менеджер з персо-
налу; ТОВ «Французький стоматологiчний центр», секретар ; ТОВ «Сiльгосп-
продукт», референт з основної дiяльностi; ТОВ «Сiльгосп-продукт», менеджер 
з фiнансового посередництва; ТОВ «Група Компанiй «Сiльгосппродукт», мене-
джер з фiнансового посередництва. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними 
зборами 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
рiшення Загальних зборiв. Коваль Оксана Володимирiвна (Паспорт серiя 
номер виданий) обрана на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Сiльгосп-продукт», 
головний бухгалтер; ТОВ «Група Компанiй «Сiльгосппродукт», фiнансовий 
директор; ТОВ «Група Компанiй «Сiльгосппродукт», головний бухгалтер; 
ПАТ «ЗНВКIФ «Мелон», Голова Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято Загальними збо-
рами 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв. Страхар Олег Володимирович (Паспорт серiя номер виданий) 
обраний на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Рокитнянський комбiнат хлiбопродуктiв», 
заступник голови правлiння; ВАТ «Рокитнянський цукровий завод» (пiзнiше 
ПАТ «Рокитнянський цукровий завод), генеральний директор; ТОВ «Агро-
СПП», заступник директора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

Рiшення про звiльнення прийнято виконавчим органом 24.04.2018 р. 
Звiльнення посадової особи виконано за її власним бажанням на пiдставi 
рiшення виконавчого органу. Лiсова Тетяна Михайлiвна (Паспорт серiя но-
мер виданий), яка займала посаду Головний бухгалтер, звiльнена. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: 11 рокiв 2 мiс.. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
2. Найменування посади Зубок Валерiй Геннадiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

ПрАТ «Сегежа Орiана Україна «, ЄДРПОУ – 30721394; 
місцезнаходження: Івано-Франківська , Калуський, 77300, 
м. Калуш, Заводська, 2, тел. (03472) 21006; Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-

ційній базі даних Комісії – 25.04.2018р.; Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію  - segezha.com.ua

прат «СеГежа орiана 
уКраЇна»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА КОМПАНІЯ 293
2. ПРАТ «БЛАГО»-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 225
3. ПРАТ АБС-УКР 27
4. ПАТ АВЕРС №1 302
5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ «БУКОВИНА» 144
6. ПРАТ АВТОЕЛЕКТРОАПАРАТУРА 111
7. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 124
8. ПРАТ АВТОКРАЗ 270
9. ПРАТ АВТОНОМ 147

10. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 160
11. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16354 148
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15339 286
13. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 232
14. ПРАТ АГРОДАР-РІВНЕ 137
15. ПРАТ АГРОІНФОРМСЕРВІС 11
16. ПАТ АГРОПРОМ ТЕХНІКА 115
17. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 297
18. ПРАТ АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС 233
19. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 132
20. ПрАТ АГРОТЕХСЕРВІС 246
21. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 151
22. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 41
23. ПРАТ АДС БЕТОН 277
24. ПАТ АКБ «НОВИЙ» 136
25. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 158
26. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«ІНДУСТРІАЛБАНК»
63

27. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ІНДУСТРІАЛБАНК»

63

28. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ІНДУСТРІАЛБАНК»

64

29. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ІНДУСТРІАЛБАНК»

68

30. ПРАТ АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» 116
31. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 110
32. ПРАТ АЛЬТАНА КАПІТАЛ 292
33. ПРАТ АНТАЛ-ЕКСПЕРТ 10
34. ПРАТ АНТОНІНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
282

35. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 62
36. ПРАТ АРМАПРОМ 279
37. ПРАТ АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 285
38. ПРАТ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА НАУКОВО-

ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ПО 
КОМПЛЕКСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ 
СЕРЕДОВИЩА «ТЕРНО-КОРС» УКРАЇНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА АКАДЕМІЇ 
БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

111

39. ПАТ АСВІО БАНК 30
40. ПАТ АСВІО БАНК 299
41. ПРАТ АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 221
42. ПРАТ АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 226
43. ПРАТ АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 279
44. ПРАТ АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 298
45. ПРАТ АТОМСЕРВІС 26
46. ПРАТ АТОМСЕРВІС 269
47. ПРАТ АТТІС 273
48. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 63
49. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 65
50. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 67
51. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 67
52. ПАТ БАНК 3/4 248
53. ПАТ БАНК 3/4 249
54. ПАТ БАНК 3/4 255
55. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 70
56. ПРАТ БАНКОМЗВ'ЯЗОК 253
57. ПРАТ БАХЧОВИК 240
58. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКА ФАБРИКА ОДЯГУ 96
59. ПАТ БЕРЕЖАНИГАЗ 241
60. ПАТ БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 216
61. ПРАТ БЕРЕСТОВЕЦЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 86
62. ПРАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 262
63. ПРАТ БЕТОНМАШ 60
64. ПРАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМБІНАТ 234

65. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ

75

66. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

14

67. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

223

68. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

255

69. ПРАТ БІОВЕТФАРМ 234
70. ПРАТ БІОФАРМА 279
71. ПРАТ БЛІЦ ІНФОРМ 282
72. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 301
73. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 108
74. ПРАТ БОЛГРАД СОЛАР 89
75. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ОЗОКЕРИТ 245
76. ПАТ БОРЩІВГАЗ 240
77. ПРАТ БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА 231
78. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОБУД» 267
79. ТОВ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 106
80. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 115
81. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИК 91
82. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 7
83. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №1 130
84. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8 44
85. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ 

ЕСТЕЙТС»
210

86. ПАТ БУРКУТЕЦЬ 283
87. ПРАТ ВАЖПРОМАВТОМАТИКА 232
88. ПАРТ ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД 280
89. ПРАТ ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 95
90. ПРАТ ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
253

91. ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
КОМБІНАТ

92

92. ПРАТ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ 
КОМБІНАТ 

273

93. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 3
94. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 209
95. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
137

96. ПРАТ ВЕРХОВИНА 130
97. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
226

98. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПОДІЛЛЯ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

293

99. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ПРАПОР» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

145

100. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 21
101. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
135

102. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОДЕСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

235

103. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-
СІЛУР»

75

104. ПАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»

216

105. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ» 77
106. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ШВЕЙНА ФІРМА 

«ДАНА»
228

107. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «МТН-
ПОЛТАВА»

232

108. ПРАТ ВІЙТОВЕЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 280
109. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599
33

110. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМПРИЛАД» 293
111. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 12
112. ПАТ ВОВЧАНСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 150
113. ПРАТ ВОГНИК 282
114. ПРАТ ВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 

КОМБІНАТ 
274

115. ПРАТ ВОЛИНЬВОДГОСП 273
116. ПАТ ВОЛНА 125
117. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 268
118. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«РОДЮЧІСТЬ» 
273
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
119. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 85
120. ПРАТ ВОЛТЕКС-МЕЛАНЖ 266
121. ЗАТ ВОСХОД 138
122. ПАТ ВТБ БАНК 296
123. ПРАТ ГАЗЕНЕРГО-УКРАЇНА 11
124. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 15
125. ПРАТ ГАЛА РАДІО 228
126. ПРАТ ГАЛАНЕТ 228
127. ПРАТ ГАЛАНТ-12 289
128. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 116
129. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 143
130. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 160
131. ВАТ ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 121
132. ПАТ ГІДРОСИЛА 112
133. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ 60
134. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 109
135. ПРАТ ГОРОДИЩЕНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОТЕХСЕРВІС»
290

136. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 127
137. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 128
138. ПРАТ ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА 10
139. ПРАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 155
140. ПРАТ ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 157
141. ПАТ ДАК «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
13

142. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАНТЕОН» 7
143. ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ
7

144. ПРАТ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
КОМПЛЕКС І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ 
КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

279

145. ПРАТ ДИТОДЯГ 108
146. ПРАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ 143
147. ДІПІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» ТОВ «КУА «АЛЬПАРІ» 245
148. ДІПІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» ТОВ «КУА «АЛЬПАРІ» 246
149. ПРАТ ДІЯ 225
150. ПАТ ДНІПРОАЗОТ 238
151. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ 105
152. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА 83
153. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11201
138

154. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

143

155. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

143

156. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ 
КОНЦЕНТРАТІВ

137

157. ПРАТЗ 
ІІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 

210

158. ПРАТ ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 211
159. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 138
160. ТОВ ДОМІНІОН ІНВЕСТ 76
161. ПАТ ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ 48
162. ПРАТ ДОНЕЦЬКТУРИСТ 13
163. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 228
164. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 230
165. ПРАТ ДПЗ ДНІПРО 256
166. ПРАТ ДРУЖБА 94
167. ПАТ ДРУЖБА-ВМ 9
168. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 34
169. ПАТ ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО 51
170. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 35
171. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 36
172. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 47
173. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 49
174. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 53
175. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 78
176. ПАТ ДТЕК КРИМЕНЕРГО 247
177. ПАТ ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ 31
178. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 254
179. ПРАТ ДУБЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
282

180. ПРАТ ДУБРИК 213
181. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 113

182. ПРАТ ЕЛВІ 278
183. ПАТ ЕЛЕКТРОМАШИНА 153
184. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 297
185. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 76
186. ПРАТ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ 296
187. ПРАТ ЕЛІТА 5
188. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 50
189. ПРАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 83
190. ПРАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 85
191. ПРАТ ЕНЗИМ 277
192. ПРАТ ЕФЕКТ 24
193. ПРАТ ЕФЕКТ 28
194. ПРАТ ЕФЕКТ 252
195. ПРАТ ЕФЕКТ 254
196. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД
141

197. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД

150

198. ПРАТ ЄВРОПОРТ 253
199. ПРАТ ЄВРОПОРТ 269
200. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 276
201. ПРАТ ЄВРОШПОН-СМИГА 158
202. ПАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 84
203. ДК З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ 

ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ»

290

204. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 110
205. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 18
206. ПРАТ ЗАВОД «МЕТАЛОПРИЛАД» 287
207. ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 123
208. ПРАТ ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН 123
209. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 276
210. ПАТ ЗАВОД ЗБК-13 229
211. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
215

212. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ 
ЗАПОРІЖЖЯ

114

213. ПРАТ  ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН УПМАШ 75
214. ПРАТ ЗАВОД СУПУТНИК 232
215. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 261
216. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКА РИБОВОДНА СТАНЦІЯ 269
217. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 292
218. ПрАТ ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД 71
219. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
17

220. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

266

221. ПРАТ ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

301

222. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 52
223. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 271
224. ПРАТ ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ 135
225. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 133
226. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
213

227. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 113
228. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 117
229. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 125
230. ПРАТ ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 213
231. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 59
232. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 59
233. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 260
234. ПРАТ ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ 282
235. ПАТ ЗБОРІВГАЗ 237
236. ПРАТ ЗІНЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 234
237. ПАТ ЗІНЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 286
238. ПРАТ ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 156
239. ПРАТ ЗМІНА 285
240. ПАТ ЗНКІФ «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ» 153
241. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17112
284

242. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 120
243. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АВТОБАЗА 281
244. ПАТ ІДЕЯ БАНК 3
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
245. ПАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 106
246. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 279
247. ПРАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ» 276
248. ПАТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 129
249. ПРАТ ІМПУЛЬС-ІФ 284
250. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ 256
251. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ 242
252. ПАТ ІНГ БАНК УКРАЇНА 224
253. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

МАСТИЛЬНОГО І ФІЛЬТРУЮЧОГО 
ОБЛАДНАННЯ

121

254. ПРАТ ІННВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 
«ІНЕКО»

19

255. ПРАТ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 11
256. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У 2
257. ПРАТ ІНТЕКО 160
258. ПРАТ ІНТЕРМАРКЕТ 275
259. ПРАТ ІНТЕР-ПОЛІС 268
260. ПРАТ ІНФУЗІЯ 91
261. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 97
262. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 269
263. ПРАТ КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 270
264. ПРАТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
91

265. ПРАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ 280
266. ПРАТ КАМ'ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17142
288

267. ПРАТ КАСКАД 302
268. ПАТ КАТІОН 221
269. ПАТ КАТІОН 262
270. ПРАТ КАТП «УКРПРОДКОНТРАКТ» 57
271. ПРАТ КАТП «УКРПРОДКОНТРАКТ» 270
272. ПРАТ КДЗ 131
273. ПРАТ КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС 282
274. ПРАТ КИЇВМАШПОСТАЧЗБУТ 211
275. ПАТ КИЇВМЕТАЛ-МЕТ 303
276. ПРАТ КИЇВМЕТАЛОПРОМ 25
277. ПАТ КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 4
278. ПРАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 90
279. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«РОШЕН» 
216

280. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 156
281. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 157
282. ПРАТ КИЇВСЬКА ПМК-237 160
283. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО 

БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО
80

284. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» 8
285. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

«СТОЛИЧНИЙ» 
258

286. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІГРАШОК 
ІМ.М.Ф.ВАТУТІНА

277

287. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 72
288. ПРАТ КИЇВХІМПОСТАЧ 282
289. ПРАТ КІМОЛ 9
290. ПРАТ КІНТО 93
291. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
90

292. ПРАТ КІРОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «КІФАДО» 128
293. ПРАТ КІЦМАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №17739
144

294. ПРАТ КОЛІБРІ 115
295. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 161
296. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 210
297. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 211
298. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» 211
299. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 61
300. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 112
301. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 19
302. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 20
303. ПРАТ КОМПАНІЯ ЕНЗИМ 20
304. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛЮБЕЦЬКИЙ» 10
305. ПРАТ КОМУНАЛЬНИК 289
306. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 257
307. ПРАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 258

308. ПРАТ КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН 274
309. ПрАТ КООПЗОВНІШТОРГ 38
310. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 86
311. ПРАТ КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»
226

312. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11409

114

313. ПРАТ КПМГ АУДИТ 78
314. ПРАТ КПМГ АУДИТ 271
315. ПРАТ КПМГ АУДИТ 273
316. ПРАТ КПМК-2 73
317. ПРАТ КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11410
278

318. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

282

319. ПРАТ КРАСНОЛУЦЬКА 283
320. ПРАТ КРЕАТИВ 260
321. ПАТ КРЕМЕНЕЦЬГАЗ 236
322. ПРАТ КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 243
323. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 60
324. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 68
325. ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 72
326. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
59

327. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 41
328. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБРІЙ 277
329. ПАТ КРІСТАЛІСТ 86
330. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 245
331. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 300
332. ПРАТ ЛАДАСЕРВІС 22
333. ПРАТ ЛАДАСЕРВІС 275
334. ПРАТ ЛАЙФ КАПІТАЛ 90
335. ПРАТ ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
111

336. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 60
337. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 66
338. ПРАТ ЛАНТМАННЕН АКСА 69
339. ПРАТ ЛАУРА 283
340. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 225
341. ПРАТ ЛЕСЯ 278
342. ПРАТ ЛИСЯНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
65

343. ТОВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС 56
344. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «КАЛИНІВКА» 274
345. ПРАТ ЛОКАЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 246
346. ПАТ ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР 227
347. ПАТ ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ 259
348. ПРАТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 259
349. ПРАТ ЛУЦЬКАВТОДОР 79
350. ПАТ ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО 11
351. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНІЯ 
274

352. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕГАНТ 82
353. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 21
354. ПРАТ МАГАЗИН 450 270
355. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 280
356. ПАТ МАКСТРОЙ 111
357. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО – 13543
135

358. ПРАТ МАНОМЕТР-ХАРКІВ 147
359. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
139

360. ПРАТ МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР 293
361. СП МЕТАЛ ХОЛДІНГ 291
362. ПРАТ МЕТАЛІСТ 58
363. ПРАТ МЕХАНОМОНТАЖ 292
364. ПРАТ МЕХТРАНС 148
365. ПРАТ МИРНЕ 278
366. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 112
367. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 243
368. ПРАТ МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ 

«ОБЩЕМАШКОНТРАКТ»
138

369. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 228
370. ПРАТ МІРРАД 21
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
371. ПРАТ МІСТО 257
372. ПАТ МЛИНМОНТАЖ 231
373. ПРАТ МОГИЛІВ ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
126

374. ПРАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ВОЗНЕСЕНКА»

121

375. ПРАТ МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС 280
376. ПРАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ КОТЕЛЬНИЙ ЗАВОД 43
377. ПАТ МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
245

378. ПРАТ МОНТАЖНИК 58
379. ПРАТ МОРСЬКИЙ РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА В 

УКРАЇНІ
159

380. ПРАТ МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА» 128
381. ПРАТ МУКАЧІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
110

382. ПРАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 273
383. ПРАТ МШАНЕЦЬКЕ 243
384. ПРАТ НА СПОРТИВНІЙ 274
385. ПРАТ НАДІЯ 280
386. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«РАССВЕТ-ЕНЕРГО»
130

387. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«СОЗИДАТЕЛЬ»

137

388. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ 
АВТОМАТИКИ»

59

389. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«РАДІЙ»

5

390. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «ВЕКТОР» 276
391. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ 

АКУСТИКИ
113

392. ПАТ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА 263
393. ПРАТ НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 19
394. ПРАТ НВО ГІДРОМАШ-1 292
395. ПАТ НДІ КОЛАН 86
396. ТОВ НД-УКРАЇНА 38
397. ПРАТ НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
14

398. ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 10547 

275

399. ПРАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 257
400. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 284
401. ТОВ НІКО 242
402. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА АГРОПРОМТЕХНІКА 124
403. ПРАТ НОВА СИСТЕМА 232
404. ПРАТ НОВАТОР 92
405. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 218
406. ПРАТ НОВОАЗОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 247
407. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
284

408. ПРАТ НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 290
409. ПАТ НОРД 242
410. ПРАТ НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД 240
411. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 138
412. ПРАТ НЬЮ СЕРВІС 138
413. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ 

УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»
4

414. ПРАТ ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ 107
415. ПАТ ОДЕСКАБЕЛЬ 300
416. ПАТ ОДЕСНАФТОПРОДУКТ 46
417. ПАТ ОДЕСРЕАХІМ 85
418. ПАТ ОДЕСТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 283
419. ПРАТ ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
113

420. ПРАТ ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ 277
421. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 133
422. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
45

423. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 259
424. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 272
425. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
251

426. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

134

427. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 233
428. ПРАТ ОКНАБ ФЕШІН ІНДАСТРІ 91
429. ПРАТ ОЛІМП 3
430. ПРАТ ОМЕГА 125
431. ПРАТ ОРФЕЙ 143
432. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

БУДІВЕЛЬНИХ І ШЛЯХОВИХ МАШИН
278

433. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 213
434. АТ ОТП БАНК 217
435. ПРАТ ОХОРОНА 146
436. ПРАТ ОХОРОНА І БЕЗПЕКА 145
437. ПРАТ ПАЖ-ХОЛДІНГ 85
438. ПРАТ ПЕНТОПАК 218
439. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15 

«ДУНАЙВОДБУД»
106

440. ПРАТ ПЕТРОІМПЕКС 74
441. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 273
442. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 275
443. ТОВ ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД 280
444. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 57
445. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ 287
446. ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦБУД 232
447. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 293
448. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ «ІНТЕРВИБУХПРОМ»
7

449. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 289
450. ПРАТ ПЛАСТ 215
451. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 212
452. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 212
453. ПРАТ ПМК № 1 281
454. ПРАТ ПМК № 28 ВОДБУД 133
455. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ГУСЯТИНГАЗ»
214

456. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЗАПОРІЖГАЗ»

222

457. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«КОЗОВАГАЗ»

236

458. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ТЕРНОПІЛЬГАЗ»

111

459. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 

23

460. ПРАТ ПОБУТ 74
461. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 243
462. ПАТ ПОЛІСЯНКА 235
463. ПРАТ ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 7
464. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 218
465. ПРАТ ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ 232
466. ПРАТ ПОЛТАВХІММАШ 209
467. ПАТ ПОПІЛЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 76
468. ПРАТ ПРИАЗОВ’Є 241
469. ЗАТ ПРИКАРПАТЖИТЛОБУД 2
470. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
115

471. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 18 214
472. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»

149

473. ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «РІКА» 18
474. ПАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

«КИЇВОРГБУД»
54

475. ПРАТ ПРОМАРМАТУРА 140
476. ПРАТ ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ 128
477. ПРАТ ПРОСКУРІВ 281
478. ПРАТ ПРОФЕСІОНАЛ 122
479. ПРАТ ПУСКОНАЛАДКА-СУМИ 276
480. ПАТ РАССВЕТ 109
481. ПАТ РАССВЕТ 131
482. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

«ГАЛИЧ»
267

483. ПРАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА 90
484. ПРАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 108
485. ТОВ РИНОК «НИВКИ» 293
486. ПРАТ РІВНЕБУД 107
487. ПРАТ РІВНЕБУД 108
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
488. ПРАТ РІВНЕІНВЕСТПРОЕКТ 74
489. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 155
490. ПРАТ РІВНЕОБЛЕНЕРГО 90
491. ПРАТ РІВНЕСІЛЬСЕРВІС 129
492. ПРАТ РІВНЕТУРИСТ 115
493. ПРАТ РІДКІСНІ ГАЗИ 123
494. ЗАТ РУР ГРУП С.А. 88
495. ТОВ РУШ 299
496. ПРАТ С.В.Т.А 247
497. ПРАТ САД 246
498. ПРАТ САЛЮТ 75
499. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 114
500. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ОМЕГА»
132

501. ТОВ САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС «ДЕРЕНІВСЬКА 
КУПІЛЬ» 

91

502. ПРАТ САНАТОРНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
«ДНІПРО-БЕСКИД» 

277

503. ПРАТ САНОК 128
504. ПРАТ САНСЕРВІС 75
505. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №66
138

506. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ ПМК-81 158
507. ПАТ СБЕРБАНК 295
508. ПРАТ СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 128
509. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 224
510. ПРАТ СВІТЛОВОДСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1 277
511. РБК СВЯЗЬ 126
512. ПРАТ СГ «ТАС» 288
513. ПАТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 14
514. ПРАТ СЕГЕЖА ОРІАНА УКРАЇНА 97
515. ПРАТ СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 91
516. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ «ІМПУЛЬС» 
274

517. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 87
518. ПРАТ СИСТЕМА 74
519. ТОВ СІЕЙТІ 230
520. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТУРБІВСЬКЕ»
6

521. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТУРБІВСЬКЕ»

294

522. ТОВ СІТІ РІЕЛТІ ГРУП 108
523. ПАТ СІТІБАНК 294
524. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 144
525. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 145
526. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 145
527. ПРАТ СК «ВЕЛЕС» 290
528. ПРАТ СК «КАРДІФ» 276
529. ПРАТ СК «ЛАЙФ КАПІТАЛ» 126
530. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 55
531. ПРАТ СК «ТЕРЕН» 74
532. ПРАТ СЛОБОДА 153
533. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 44
534. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 280
535. ПРАТ СМІЛАПРОМБУД 74
536. ПРАТ СОКІЛ 296
537. ПРАТ СОЛДІ І КО 276
538. ПРАТ СОРТНАСІННЄОВОЧ 92
539. ПРАТ СОФІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ 218
540. СПРАТ СОФРАХІМ 18
541. СПРАТ СОФРАХІМ 19
542. ПРАТ СПЕКТР МХП 275
543. ПРАТ СПЕЦАВТОБАЗА 121
544. ПРАТ СПЕЦБУД 235
545. ПРАТ СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 275
546. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №509 281
547. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 595
41

548. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 122
549. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 121
550. ПРАТ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 
«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ»

116

551. ПРАТ СТАБІЛЬНІ СИСТЕМИ 146

552. ПРАТ СТАЛЬ 125
553. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
285

554. ПРАТ СТОЖАРИ 281
555. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП» 9
556. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС» 211
557. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 258
558. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 46
559. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 87
560. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 133
561. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА» 81
562. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 293
563. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТІЯ» 232
564. ПРАТ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС» 91
565. ПРАТ СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР 113
566. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 146
567. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 146
568. ПРАТ СУДНОПІДЙОМ 290
569. ПРАТ СУМИАГРОПРОМБУД 246
570. ПРАТ СУМИАГРОПРОМБУД 246
571. ПРАТ СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 279
572. ПРАТ СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 291
573. ПРАТ СУПУТНИК 128
574. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 291
575. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ 9
576. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» 3
577. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 215
578. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 237
579. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 56
580. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬГАЗ 81
581. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 244
582. ВАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» 4
583. ПРАТ ТЕСМО-М ПО ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І 

СЕРВІСУ МОЛОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
281

584. ПРАТ ТЕХНІКА 133
585. АТ ТЕХНОЛОГІЯ 276
586. ТОВ ТІТАН ТРЕЙД 126
587. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АТП-12365 273
588. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 265
589. ПРАТ ТОРГОВИЙ БУДИНОК БОРОДИНСЬКИЙ 133
590. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 130
591. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 130
592. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «МОНОЛІТ» 43
593. ПРАТ ТОРОНТО-КИЇВ 90
594. АТ ТРОТТОЛА 82
595. АТ ТРОТТОЛА 226
596. ПРАТ ТУРБОТА 10
597. ПРАТ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

«ДНІСТЕР»
284

598. ПАТ УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 12107 

89

599. ПРАТ УКРАГРО 116
600. СТОВ УКРАЇНА 230
601. СПАТ УКРАЇНА 233
602. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 11
603. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 287
604. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 288
605. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО 
ВОЛОКНА

29

606. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ 
«КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

115

607. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НДІ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 254
608. ПРАТ УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 113
609. ПРАТ УКРАНАЛІТ /ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АНАЛІТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

231

610. ПРАТ УКРБУДТРАНСГАЗ 43
611. ПРАТ УКРБУДТРАНСГАЗ 77
612. ПРАТ УКРБУДТРАНСГАЗ 88
613. ПРАТ УКРБУДТРАНСГАЗ 283
614. ПРАТ УКРГІДРОПРОЕКТ 110



№79, 25 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

103

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
615. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУД 91
616. ПРАТ УКРМ'ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ 75
617. ПРАТ УКРМ'ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ, ПМК 281
618. ПРАТ УКРНАФТІНВЕСТ 11
619. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ (УКРАЇНСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»)

219

620. ПАТ УКРНДІРА 256
621. ПАТ УКРОПТГОСПТОВАРИ 249
622. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 77
623. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 89
624. ПРАТ УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 22
625. ПАТ УКРСИББАНК 79
626. ПРАТ УКРСИБІНВЕСТ 147
627. ПРАТ УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ 130
628. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 220
629. ПАТ УНІВЕРСАМ №20 272
630. ПАТ УНІВЕРСАМ №22 265
631. ПРАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 124
632. ПРАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «УКРВОДБУД» 127
633. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»
113

634. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 211
635. ПРАТ УРОЖАЙ 293
636. ПРАТ ФАБРИКА «МРІЯ» 278
637. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 143
638. ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» 5
639. ТОВ ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я» 266
640. ПРАТ ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ 278
641. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 274
642. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САНТАННА» 129
643. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 5
644. ПАТ ФІРМА «АВІАІНВЕСТ» 84
645. ПАТ ФІРМА «АВІАІНВЕСТ» 96
646. ПРАТ ФІРМА «ПРЕМОНА» 75
647. ПРАТ ФІРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1» 72
648. ПРАТ ФІТОРІЯ 147
649. ПРАТ ФІТОФАРМ 220
650. ПРАТ ФК «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» 298
651. ПРАТ ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» 296
652. ЗАТ ФОРМУЛА-2000 138
653. ПРАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 140
654. ТОВ ХАРКІВЖИТЛО 106
655. ПРАТ ХАРКІВОПТ 230
656. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ЩІТКОВА ФАБРИКА 110
657. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ 

СТАНЦІЙ
156

658. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 148
659. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 

«УКРЕЛЕКТРОМАШ»
149

660. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
«УКРЕЛЕКТРОМАШ»

151

661. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 
«УКРЕЛЕКТРОМАШ»

151

662. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 123
663. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
154

664. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

148

665. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

154

666. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

157

667. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

159

668. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 147
669. ПРАТ ХАРКІВТРАНСБУД 151
670. ПРАТ ХАРКІВ'ЯНКА 147
671. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 58
672. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 262
673. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 267
674. ПАТ ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 152
675. ПРАТ ХЛІБ 279

676. ПРАТ ХЛІБОРОБ 116
677. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП-16806 281
678. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БМУ-69 283
679. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

271

680. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО 227
681. ПРАТ ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 288
682. ПРАТ ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ 

МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ
231

683. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 37
684. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 

«ДЗЕРЖИНСЬКА»
8

685. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
«МАЯК» 

221

686. ПАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
РИТМ

142

687. ПАТ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ 256
688. ПРАТ ЧЕРКАСБУД-1 37
689. ПРАТ ЧЕРКАСБУД-1 78
690. ПРАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 75
691. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 43
692. ПрАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 38
693. ПРАТ ЧЕРКАСИРИБГОСП 43
694. ПРАТ ЧЕРКАСИТАРА 69
695. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
109

696. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 105
697. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО 74
698. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 39
699. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
71

700. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 42
701. ПрАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ 243
702. ПРАТ Чернiвецька обласна друкарня 74
703. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ» 277
704. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ» 297
705. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 80
706. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 235
707. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 257
708. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 58
709. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА БАЗА «СПОРТТОВАРИ» 21
710. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 

«ЕЛЕГАНТ»
60

711. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499

6

712. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499

7

713. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 115
714. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 133
715. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 10
716. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 56
717. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»
9

718. ПРАТ ЧЕРНЯТИНСЬКЕ ПИВО 218
719. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 243
720. ПРАТ ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 275
721. ПРАТ ШАМРАЇВСЬКЕ 278
722. ПАРТ ШЕПЕТІВСЬКЕ АТП-16807 279
723. ПРАТ ШЗХР 55
724. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 132
725. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 82 
275

726. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15909

244

727. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХПП 95
728. ПРАТ ШПАНІВАГРОЦУКОР 213
729. ТОВ ШУВАР 18
730. ПРАТ ЮГ- АГРО 242
731. ПРАТ ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС 274
732. ПРАТ ЮНІКОН 147
733. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 130
734. ПРАТ ЮНОСТЬ-2 3
735. ПРАТ ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЛЕКС ПЛЮС» 241
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18079/1
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
24.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  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 2018 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 2018 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 


