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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
2. Код за ЄДРПОУ 
30637114
3. Місцезнаходження 
01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 401-62-66 (044) 401-62-66
5. Електронна поштова адреса 
o.ogarenko@vents.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
prat.vents.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення - 23.04.2018р.
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) - 1 627 617 

тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн.) - 1 713 281 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 95%.

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23.04.2018 року.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів:
- кредитні договори та договори забезпечення виконання кредитних 

договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно до-
говори застави, іпотеки, поруки;

- договори купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного 
утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни 
(бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітально-
го будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі 
науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), переве-
зення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, збері-
гання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, 
контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки 
винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енерго-
постачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відноси-
ни), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічні договори (контракти).

Гранична сукупна вартість правочинів: 1 627 617 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1 713 281 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 95%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять 
тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

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

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

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

2.
Директор Коломійченко В.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
24 квітня 2018 р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВХІММАШ», 00217449, 36007, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул.Маршала Бiрюзова, 85, (0532) 66-39-23. 

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: http://00217449.bs1998.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВХІММАШ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ бАНК «АКОРДбАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», 
які відбулися 19.04.2018, згідно з пп.17-18 ч.2 ст.33 та ч.1. ст.53 Закону 
України «Про акціонерні товариства»:

- припинені повноваження діючої (на момент проведення Загальних 
зборів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.04.2018) Спостережної Ради ПуАТ «КБ 
«Акордбанк» у складі Голови Спостережної Ради Косміна Анатолія Федо-
ровича і членів Спостережної Ради: Гулея Анатолія Івановича, Кінзерсько-
го Володимира Миколайовича, Кузимкiва Зiновiя Володимировича, Міщен-
ка Сергія Олександровича, Папроцького Ореста Теодоровича та Фесенко 
Світлани Iллiвни, з моменту обрання Загальними зборами акціонерів 
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.04.2018 (шляхом кумулятивного голосування) 
нового складу Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;

- обрано Наглядову Раду ПуАТ «КБ «Акордбанк» у складі: Гулея Анато-
лія Івановича, Данилюка Романа Юрійовича, Кінзерського Володимира 
Миколайовича, Косміна Анатолія Федоровича, Кузимкiва Зiновiя Володи-
мировича, Міщенка Сергія Олександровича та Фесенко Світлани Iллiвни, 
на строк три роки.

Відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк» Голова Наглядової Ради 
обирається членами Наглядової Ради з їх числа.

Гулей Анатолій Іванович: згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 10338150 грн. (частка у статут-
ному капіталі емітента 4,469417%); на посаді члена Спостережної Ради 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебував з 23.08.2017; обраний членом Наглядо-
вої Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; акціонер; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Спосте-
режної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; викладача представництва «Банковні 
інститут Висока школа»; інші займані посади: Голова Правління ПрАТ «Укра-
їнська міжбанківська валютна біржа».

Данилюк Роман Юрійович: згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; незалеж-
ний член; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; 
раніше займав посади: начальника управління корпоративного фінансу-
вання АТ «ОТП Банк»; інші займані посади: Заступник генерального дирек-
тора з корпоративного фінансування ДП «Сангрант Плюс».

Кінзерський Володимир Миколайович: згоди на розкриття паспортних 
даних не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі 
емітента 0%); на посаді члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
перебував з 23.08.2017; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ 

«Акордбанк»; незалежний член; непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає; раніше займав посади: члена Спостережної Ради 
ПуАТ «КБ «Акордбанк»; директора ТОВ «Завод залізобетонних виробів»; 
інші займані посади: генеральний директор ТОВ «БУДРЕЗЕРВ».

Космін Анатолій Федорович: згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); на посаді Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебу-
вав з 23.08.2017; обраний членом Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; 
незалежний член; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає; раніше займав посади: Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акорд-
банк»; керуючого відділенням АТ «Брокбізнесбанк»; інші займані посади: 
Директор компанії «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ПРОДЕНТІА КОНСАЛТ, ІНК».

Кузимкiв Зiновiй Володимирович: згоди на розкриття паспортних даних 
не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 8077000 грн. (частка у 
статутному капіталі емітента 3,49187%); на посаді члена Спостережної 
Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебував з 23.08.2017; обраний членом На-
глядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; акціонер; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Спо-
стережної Ради, виконуючого обов’язки Голови Спостережної Ради 
ПуАТ  «КБ «Акордбанк»; інші займані посади: Директор ТзОВ ТПК «Бук-
Холдінг»; член Наглядової Ради ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ».

Міщенко Сергій Олександрович: згоди на розкриття паспортних даних 
не надано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 1076250 грн. (частка у 
статутному капіталі емітента 0,465287%); на посаді члена Спостережної 
Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебував з 23.08.2017; обраний членом На-
глядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; акціонер; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає; раніше займав посади: члена Спо-
стережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; інші займані посади: Голова 
ТОВ  «ІЛТА»; Голова Наглядової Ради ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»; Голова На-
глядової Ради ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт»; член Наглядової ради 
ПАТ «ЗППХ».

Папроцький Орест Теодорович: згоди на розкриття паспортних даних 
не надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емі-
тента 0%); на посаді члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» пе-
ребував з 23.08.2017; непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає.

Фесенко Світлана Іллівна: згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано; володіє пакетом акцій емітента в розмірі 21139600 грн. (частка у ста-
тутному капіталі емітента 9,139129%); на посаді члена Спостережної Ради 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» перебувала з 23.08.2017; обрана членом Наглядо-
вої Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; акціонер; непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає; раніше займала посади: члена Спо-
стережної Ради, Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; інші 
займані посади: Голова Наглядової Ради ПрАТ «Бізнес Центр «Нивки»; 
член Наглядової ради ПАТ «Фірма «Київздравреконструкція».

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 ______________ Кот З.П.

(підпис)
М. П.

20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«буДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ГЛОбАЛ ЕСТЕЙТС»
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 ТОВАРИ-
СТВО «БУДІВЕЛЬНО – ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС», 
24925429, Володимирська, 12, м.Київ, 
Шевченківський, 01001, (044)506-20-09

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

23.04.2018

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

http://www.global-estates.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-
ЯМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛІЙ-
НОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», 
00374385, вул. Князя Ярослава 
Мудрого, буд. 46, м. Дніпро, 
Кіровський район, Дніпропетровська 
область, 49000, 0562-38-72-10

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://00374385.smida.gov.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ бАНК «АКОРДбАНК».

2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
19.04.2018 прийняте рішення про надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, а саме: схвалені значні правочини, вчинені ПуАТ «КБ «АКОРД-
БАНК» у строк з 27.06.2017 по 18.04.2018 включно, без обмеження кола 
осіб, суми, валюти та інших умов, на яких вчинялись такі правочини.

Вартість активів ПуАТ «КБ «Акордбанк» за даними річної фінансової звіт-
ності за 2017 рік, затвердженої Загальними зборами акціонерів 19.04.2018: 
631114 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом вказаних правочинів, до вартості активів ПуАТ «КБ «Акордбанк» 
за даними останньої річної фінансової звітності: зазначене рішення стосу-
ється всіх вказаних значних правочинів, предметом яких були майно або 
послуги, ринкова вартість яких становила 10 і вище відсотків вартості активів 
ПуАТ «КБ «Акордбанк» за даними останньої річної фінансової звітності.

Загальна кількість голосуючих акцій - 225667 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 19.04.2018, - 
215581 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 215581 шт. (100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у зборах та яким належали голосуючі із зазначеного пи-
тання акції) («проти» - 0 шт.).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Голова Правління ______________ Кот З.П.

(підпис)
М. П.

20.04.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».
2. Код за ЄДРПОУ: 35960913.
3. Місцезнаходження: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.
4. Міжміський код, телефон та факс: +380445939960.
5. Електронна поштова адреса: gusak@accordbank.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.accordbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» від 19.04.2018 неза-
лежного члена Наглядової Ради Косміна Анатолія Федоровича обрано Го-
ловою Наглядової Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» на термін повноважень 

Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», обраної Загальними зборами 
акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 19.04.2018.

Космін Анатолій Федорович: згоди на розкриття паспортних даних не 
надано; акціями емітента не володіє (частка у статутному капіталі емітента 
0%); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; рані-
ше займав посади: Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; ке-
руючого відділенням АТ «Брокбізнесбанк»; інші займані посади: Директор 
компанії «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ПРОДЕНТІА КОНСАЛТ, ІНК».

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 ______________ Кот З.П.

(підпис)
М. П.

20.04.2018

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ бАНК «АКОРДбАНК»

Річна інформація емітента ПрАТ «уМб-23»  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство « Управлiння механiзацiї будiвництва №23», 04715606, 38762, 

Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Терешки, вул.Шевченка, 11, 
(0532) 55-30-11. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії- 23.04.2018р. 
3.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://04715606.bs1998.info

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«уПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIї буДIВНИЦТВА №23»

Річна інформація ПрАТ «КМПЗ» за 2017 р.
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Київмашпостачзбут»,
код за ЄДРПОу: 01882137, місцезнаходження: 04070, м. Київ, 

вул. П. Сагайдачного, 23/4, міжміський код та телефон емітента 
(044)  408-08354

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: https://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/111829/
show

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИїВМАШПОСТАчЗбуТ»

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 «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «ВЕЛС», 
19022263 Печерський район 
м. Києва, 01001, мiсто Київ, вулиця 
Городецького,11-Б 0442777220,

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

23.04.2018

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

http://wealth.com.ua/informatsiya-do-
oprylyudnennya/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРО-СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАж»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів

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

Приватне акціонерне товариство
«Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», 
код за ЄДРПОУ – 14183323, 
місцезнаходження: 04112, м.Київ, 
вул.І.Сікорського 8,оф.20, 
тел. 044 453 42 00

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 річну 
інформацію

sgem.com.ua
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

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

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

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

1.6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.00846180.pat.ua 

1.7. Електронна поштова адреса 
емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 23 квітня 2018 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його при-
йняв: 

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приват-
ного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Това-

риство) 23.04.2018 р.
2.2.Предмет правочину: Надання позикодавцем Товариству (по-

зичальник) позики у розмірі 102 400 000 грн. 00 коп. на поповнення 
обігових коштів. Позичальник зобов’язується повернути позикодавцю 
всю суму позики у визначений договором термін.

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право-
чину, визначена відповідно до законодавства: 102 400 тис. грн.

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 161737 тис. грн.

2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 

63,31 % 
2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 

акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття 
рішення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення  - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення – 0 шт.
2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного 

правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені 
статутом акціонерного товариства: відсутні.

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

Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» 
_______________ Олексюк Олег Петрович
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4. Місцезнаходження 
емітента

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

1.5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента

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

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

http://www.00846180.pat.ua 

1.7. Електронна поштова 
адреса емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 23 квітня 2018 р.
1.9. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-

нення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватно-
го акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – Товари-
ство) 23.04.2018 р.

2.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: 
2.2.1. Характер правочинів:
Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочи-

нів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одно-

го) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних 
загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути купівля-продаж 
майна, роботи або послуги, позика, вартість яких перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з гра-
ничною сукупною вартістю 200 000 000 грн. Надано повноваження Голові 
Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних 
загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (ви-
конання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чин-
ним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням по-
рядку.

2.2.2.Гранична сукупність вартості правочинів: 200 000 тис. грн.
2.2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності:
161737 тис. грн.
2.2.4.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 123,66 %

2.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рі-
шення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 4 625 490 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.

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

Голова Правління ПрАТ «Племзавод «Літинський» 
_______________ Олексюк Олег Петрович
/ підпис МП /

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

213

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 "Запорiзький завод 
надпотужних трансформаторiв"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

II. Текст повідомлення
22.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Супер» (Товариство) 

було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, за-
лучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, 
внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, 
укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
7  867 788,900 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 124 072 тис.грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «Супер» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6 341,31%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 863, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 684 731, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення  -119  684 731 , «проти» - 0.

22.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Супер» (Товариство) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв -правочини, предметом яких є 
придбання товарiв, робiт, послуг.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
104 903,852 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 124 072 тис.грн.Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «Супер» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 84,55%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 121 834 863, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 684 731, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119  684 731 , «проти» - 0.

22.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Супер» (Товариство) 
було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством 
значних правочинiв. Характер правочинiв -правочини, предметом яких є 
продаж товарiв, що виробляються Товариством.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 
104 903,852 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «Супер» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 124 072 тис.грн. Спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «Супер» за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi - 84,55%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -121 834 863, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 119 684 731, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
-119  684 731 , «проти» - 0.

III. Підпис
2. Найменування посади Ковальчук Валентина 

борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТужНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ”

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 
"ШПАНIВАГРОЦуКОР", 
31620321, вул. Промислова, 2, с. Великий 
Олексин, Рiвненський, Рiвненська 
область, 35302, Україна, 0-362277266

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

agrocukor.pat.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОСТРОЗЬКИЙ 
МОЛОКОЗАВОД", 00446954, вул. I.
Вишенського 12, м.Острог, Острозький, 
Рiвненська область, 35801, Україна, 
(03654) 2-29-45

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

22.04.2018

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

rosi-ostrog.pat.ua

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАРIч НЕНСЬ-
КИЙ МОЛОКОЗАВОД", 00423982, 
Центральна 65, смт. Зарiчне, 
Зарiчненський, Рiвненська область, 
34000, Україна, 8-0505637550

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

zarmoloko.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДубРИК" , 
13980603, д/н, с. Тараканів, Дубенський, 
Рiвненська область, 35641, Україна, 
0365651355

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

23.04.2018

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

dubryk.pat.ua
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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 ТОВАРИ-
СТВО «ПРОДМАГТОРГ 18»

2. Код за ЄДРПОУ: 40009040
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445858935, 0445858935
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення емі-
тента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення 
Відповідно до Рішення акціонера № 01-2018 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ПРОДМАГТОРГ 18» від 20.04.2018 р. було прийнято 
рішення про припинення емітента шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТОРГ 18» (місцезнахо-
дження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Ви-
шневе, вулиця Промислова, будинок 5). Рішення прийнято єдиним акціоне-
ром, отже 100% голосів «за», «проти» - 0 голосів. Рішення про припинення 
шляхом перетворення (зміни організаційно-правової форми) прийнято у 
зв'язку з великими затратами Товариства на подання звітності, на розкрит-
тя інформації та проведення Загальних зборів акціонерів.

Найменування правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТРОГ 18». ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТОРГ 18» є правонаступником усього 
майна, всіх прав та обов'язків Товариства. Розмір статутного капіталу пра-
вонаступника становить - 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 коп.

Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТОРГ 18» здійснюється на-
ступним чином: акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРО-
ДМАГТОРГ 18» конвертуються у частки в статутному капіталі правонаступни-
ка. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що була у акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРОДМАГТОРГ 18», а саме: за кожну 1 просту іменну акцію ПрАТ «ПРО-
ДМАГТОРГ 18» номінальною вартістю 1,00 грн. (одна грн. 00 коп.) власник 
акцій отримує частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТОРГ 18» у розмірі 1,00 грн. (одної грн. 00 
коп.). Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці). 

Склад учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОДМАГТОРГ 18», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими 
вони володітимуть, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартос-
ті належних акцій станом на дату затвердження установчих документів ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДМАГТОРГ 18».

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  Кудряшов Д.С.
23.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОДМАГТОРГ 18»

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 ПО ГАЗОПОС-
ТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «ГуСЯТИНГАЗ», 21135371, 
48201, Тернопільська обл, Гусятинський р-н, Гусятин, вул.Суходiльська, 67, 
03557 21973. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018 р. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://husyatingaz.tgaz.te.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983. 5. Інформація про 
загальні збори: Чергові загальні збори акціонерів відбулися 11.04.2017 р. 
Кворум 99,1%. Змін до порядку денного не було. Порядок денний: 1. Об-
рання голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря 
Загальних зборiв. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення за-
гальних зборiв Товариства. 4. Звiт голови Правлiння ПАТ «Гусятингаз» про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт голови Наглядової 
ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт 
голови Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 
2016 рiк. 8. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi та плановий розподiл прибутку Товариства на 2017 
рiк. 9. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товари-
ства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання голови 
Наглядової ради з числа обраних членiв Наглядової ради. 12. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 
13. Про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї та затвердження рiшення 
про лiквiдацiю Товариства. 14. Про затвердження внутрiшнього положення 
«Про лiквiдацiйну комiсiю». 15. Створення лiквiдацiйної комiсiї та обрання 
голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї. 16. Затвердження порядку та строкiв 
проведення лiквiдацiї Товариства. 17. Встановлення строку для подання 
претензiй кредиторiв. 18. Про затвердження порядку розподiлу мiж 
акцiонерами майна Товариства, що залишилося пiсля задоволення вимог 
кредиторiв. Результати голосування: 1: Обрати наступнi кандидатури до 
складу лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї – Полiщук Марiя 
Михайлiвна; член лiчильної комiсiї – Костишак Василь Васильович; член 
лiчильної комiсiї – Костишак Свiтлана Богданiвна. 2: Обрати головою за-
гальних зборiв Слiпця Петра Ярославовича. Обрати секретарем загальних 
зборiв Курило Ольгу Володимирiвну. 3: Затвердити порядок (регламент) 
проведення загальних зборiв акцiонерiв: час для виступiв доповiдачiв з пи-
тань порядку денного – до 30 хв.; час для виступiв учасникiв у дебатах та 
обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.; час для вiдповiдей на 
питання, довiдки – до 3 хв. Для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваже-
ним особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї та бухгалтерiї Товариства. Усi запитання, звернення по питанням 
порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надан-
ня слова по питанням порядку денного надаються виключно у письмовому 
виглядi головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства 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 представника, та засвiдченi їх 
пiдписом. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосу-
вання, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товари-
ства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
для голосування. 4: Затвердити звiт голови правлiння ПАТ «Гусятингаз» за 
2016 рiк. Визнати роботу правлiння задовiльною. 5: Затвердити звiт голови 
наглядової ради за 2016 рiк. Визнати роботу наглядової ради задовiльною. 
6: Затвердити звiт та висновки голови Ревiзiйної комiсiї за 2014-2015 роки. 
Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 7: Затвердити Баланс Това-
риства станом на 31.12.2016 р. (форма №1), Звiт про фiнансовi результати 
за 2016 р. (форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв (форма №3), Звiт про 
власний капiтал за 2016 р. (форма №4), Примiтки до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2016 р. 8: Збиток в сумi 58 тис. грн. за 2016 рiк покрити за раху-
нок прибутку майбутнiх перiодiв. Дивiденди по пiдсумках роботи Товари-
ства за 2016 рiк не нараховувати. Затвердити на 2017 рiк плановий розподiл 
прибутку Товариства, що залишається пiсля покриття збиткiв попереднiх 
перiодiв, прийнявши його за 100 вiдсоткiв, та направити у фонд дивiдендiв  – 
15% чистого прибутку, на соцiальнi гарантiї колективу – 85% чистого при-
бутку. 9: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради: Кара-
ванського Олега Iвановича, представника акцiонера-юридичної особи 
Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльгаз»; Резнiченко Наталiї 
Анатолiївни – представника акцiонера-юридичної особи НАК «Нафтогаз 
України»; Пташника Андрiя Юрiйовича – представника акцiонера-
юридичної особи НАК «Нафтогаз України»; Чайкiвського Зiновiя Ярославо-
вича, власника акцiй; Кузика Романа Богдановича, власника акцiй. 10: Об-
рати Наглядову раду Товариства у складi: Караванський Олег Iванович, 
представник акцiонера-юридичної особи ПАТ «Тернопiльгаз»; Резнiченко 
Наталiя Анатолiївна, представник акцiонера-юридичної особи НАК «На-
фтогаз України»; Пташник Андрiй Юрiйович, представник акцiонера-
юридичної особи НАК «Нафтогаз України»; Чайкiвський Зiновiй Ярославо-
вич, акцiонер; Кузик Роман Богданович, акцiонер, згiдно з п. 10.3.1 Статуту 
Товариства. 11: Обрати голову Наглядової ради – Караванського Олега 
Iвановича. 12: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) 
з головою та членами Наглядової ради. Уповноважити голову правлiння 
Слiпця П.Я. на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв) з обраними головою та членами Наглядової ради. 
13: Рiшення не прийняте. 14: Рiшення не прийняте. 15: Рiшення не прийняте. 
16: Рiшення не прийняте. 17: Рiшення не прийняте. 18: Рiшення не прийняте. 
Позачерговi збори не скликалися. 6. Інформація про дивіденди: Рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. Голова правління П.Я. Сліпець
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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 
«Завод малогабаритних 
трансформаторiв»

2. Код за ЄДРПОУ 13604900
3. Місцезнаходження 69600, м.Запорiжжя, 

вул. Днiпровське шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (061)2126731 (061)2248161
5. Електронна поштова адреса Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mgt.com.ua

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

II. Текст повідомлення
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) при-
йняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних 
правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018). 

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки 
банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, 
позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до 
умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення 
договорiв гарантiй та акредитивiв.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
7 867 788,9 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 20 533 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства –38 317,78 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

64 924 348, «проти» - 0.

22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-
ства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) при-
йняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних 
правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018). 

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, 
робiт, послуг.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
18 358,17 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 20 533 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства –89,41 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

64 924 348, «проти» - 0.
22.04.2018 Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товари-

ства «Завод малогабаритних трансформаторiв» (далi - Товариство) при-
йняли рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних 
правочинiв (протокол №25 вiд 22.04.2018). 

Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що 
виробляються Товариством.

Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 
18 358,17 тис.грн. 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 20 533 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства –89,41 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 69 444 050.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах – 64 924 348.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  – 

64 924 348, «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 Зима Алiна Володимирiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАбАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРIВ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента.

Загальні відомості : Повне найменування емітента ПубЛIчНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИТВО «ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»; 
Код за ЄДРПОУ 00190762. Місцезнаходження 47724, смт.Велика Березо-
виця, вул. Нацiонального Вiдродження, 14. Міжміський код, телефон та 
факс 0352270016 270016. Електронна поштова адреса ternopil@bruht.com.
ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 00190762.smida.gov.ua. Вид особливої 
інформації Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення: 
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 13/04/18 від 23.04.2018) звiльнено 
з 23.04.2018 з посади голови правлiння Будзівула Андрія Івановича (пас-

порт МС 090776 виданий Тернопiльським МВ УМВС України в 
Тернопiльськiй обл. 09.07.96) Пiдстава: рішення наглядової ради Розмір 
пакету акцій 0%. Термiн перебування на посадi з 11.01.2018. Рiшенням На-
глядової ради (протокол № 13/04/18 від 23.04.2018) призначено головою 
правління з 24.04.2018 Стечишина Орислава Івановича (не дає згоду на 
розкриття паспортних даних) Пiдстава: рішення наглядової ради Розмір 
пакету акцій 0%. Термiн призначення –до рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ПАТ «Укрвторчормет» менеджером по заготівлі Посадові особи непогаше-
ної судимості за корисливi та посадовi злочини немають. III. Підпис Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. Голова правлiння Стечишин Орислав Іванович 

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПЛАСТ»

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

СТВО «ПЛАСТ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 25168700
3. Місцезнаходження: 08800 Київська обл. Миронівський р-н, місто Ми-

ронівка, вул.Соборності, буд.48; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
0532610300, 0532678802; 5. Електронна поштова адреса: plastinfo@
emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: ww.plast.emitents.net.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ПЛАСТ» вiд 

20.04.2018р. (Протокол №37) достроково припинено повноваження Члена 
Правлiння Товариства Кiр'якової Елли Миколаївни. Пiдстава для припи-
нення повноважень: подання посадовою особою заяви про дострокове 

припинення її повноважень. Згода на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надана. Пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
Емiтента посадова особа не володiє. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має. Кiр'якова Е.М. перебувала на 
посадi Члена Правлiння Товариства з 05.12.2012р. по 20.04.2018р. Замiсть 
особи, повноваження якої припинено нiкого не обрано.

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ПЛАСТ» вiд 
20.04.2018р. (Протокол №37) достроково припинено повноваження Члена 
Правлiння Товариства Стасовського Володимира Олексiйовича. Пiдстава 
для припинення повноважень: подання посадовою особою заяви про достро-
кове припинення його повноважень. Згода на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надана. Пакетом акцiй або часткою у статутному 
капiталi Емiтента посадова особа не володiє. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стасовський В.О. пе-
ребував на посадi Члена Правлiння Товариства з 04.12.2015р. по 20.04.2018р. 
Замiсть особи, повноваження якої припинено нiкого не обрано.

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          РИбчИч М.Й.  23.04.2018
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ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчЕ Об’ЄДНАННЯ 
«уКРМІжГОСПКОМбІКОРМ»

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)
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«УКРМІЖГОСПКОМБІКОРМ»; 
ідентифіційний код: 32072081; 
місцезнаходження: 03680, м. Київ, 
вул. Червоноармійська, 72, літера 
А, офіс 175; телефон: (044) 
490-20-82

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

24.04.2018 року

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

www.umgk.pat.ua 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Венгер i Партнери»; 
ідентифікаційний код: 36852079

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

07.04.2017 року відбулися чергові 
(річні) загальні збори акціонерів. 
Розглянуті питання порядку 
денного:
1. Обрання Голови та члена 
лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря 
Зборів. 
3. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення Зборів.
4. Продовження повноважень 
Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.
5. Звіти Наглядової ради, Ревізора, 
Голови правління та прийняття 
рішень за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту 
Товариства. 
7. Розподіл прибутку і збитків 
Товариства.
8. Попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.
Пропозиції до порядку денного акці-
онерами Товариства не надавали-
ся. Рішення з усіх питань порядку 
денного було прийнято одноголос-
но. Позачергових загальних зборів 
акціонерів у звітному періоді не 
було.

6. Інформація про дивіденди 
(інформація про дивіденди 
заповнюється у разі прийняття 
рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного періоду, а 
саме зазначається інформація про 
суму нарахованих дивідендів (грн), 
суму виплачених/перерахованих 
дивідендів (грн), дату складення 
переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. У разі якщо 
за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, 
про це також зазначається).

У звітному періоді (2017 календар-
ний рік) рішення про виплату 
дивідендів ПАТ «ВО «УКРМІЖ-
ГОСПКОМБІКОРМ» за попередній 
звітній 2016 та попередні роки не 
приймалось.

Голова правління  Разумов ю.В.

ПубЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“бЕРЕЗНIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента 
цінних паперів 1. Повне наймену-
вання емітента, ідентифікаційний 
код юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і телефон 
емітента.

Публічне акцiонерне товариство 
"Березнiвський райагрохiм", 
05490463, Андрiївська 63, 
м. Березне, Березнiвський, 
Рiвненська область, 34600, 
Україна, 8-03653-5-48-87

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

22.04.2018

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

berrayagrohim.pat.ua

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

Приватне підприємство аудитор-
ська фірма "Веріф-Аудит", 
30681472

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 24.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 100% до загальної кількості голосів.Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1.про погодження рішення Наглядової 
ради Товаритсва про надання повноважень зпідрахунку голосів реє-
страційної комісії до обрання лічильної комісії. 2. обрання лічильної 
комісії та затвердженя її складу.3.обрання Голови та Секретаря Загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт виконавчого органу про ре-
зультати фінансово-господарськорї діяльності Товариства за 2016 р., 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 5. 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради. . звіт та висновки Ревізійної 
комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства.прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р. По-
рядок покриття збитків Товариства. 9. Припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товарисвта. Вирішили -припинити.10. Обрання члені 
Наглядової ради Товариства.Затвердження умов цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради. 11. Припинення повноважень 
правління Товариства12. Обрання членів правління.Затвердження 
умов цивільно-правових договорів з членами правління Товариства. 
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. 14. Обран-
ня членів Ревізійної комісії.Затвердження умов цивільно-правових до-
говорів з членами Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: правління Товариства, Наглядова ра-
даОсоба, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних збо-
рів: позачергових зборів небуло.

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КИїВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАбРИКА 

“РОШЕН”
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Київська кондитерська фабрика 
"Рошен", 00382125
Київська, 03039, м. Київ, про-
спект Науки, буд.1 (044) 237-22-00

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://kcf.roshen.com/
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ОТП БАНК», 21685166, 01033, м. Київ, Голосiївський р-н., 
вул. Жилянська, буд. 43, тел.: 044 490 05 64.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_
reports/reports-ssmnk.php

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П. І. б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Українська аудиторська служба», 21198495.

5. Інформація про загальні збори:
5.1. Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 05.04.2017р. 

Кворум зборів: 100%.
Опис: За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загаль-

них зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», що 
вiдбулися 05 квiтня 2017 року, єдиний акцiонер банку – ВАТ ОТП Банк -  
499 238 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим представником якого є 
пан Золтан Майор, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 03.04.2017 року, 
дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:

РIШЕННЯ АКЦIОНЕРА №74 (м. Київ 05 квiтня 2017 р.)
1. Затвердити звiт зовнiшнього аудитора АТ «ОТП Банк» - аудиторської 

фiрми ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевiрки фiнансової 
звiтностi АТ «ОТП Банк» за 2016 рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до 
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi.

2. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ «ОТП Банк» в 2016 роцi, 
пiдтверджений висновком зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними 
Стандартами Фiнансової Звiтностi – прибуток у розмiрi 954 124 264,06 грн. 
(дев’ятсот п’ятдесят чотири мiльйони сто двадцять чотири тисячi двiстi 
шiстдесят чотири гривнi 06 копiйок) (прибуток пiсля оподаткування).

3. Затвердити рiшення щодо розподiлу прибутку АТ «ОТП Банк» за 
2016 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 
наступним чином:

•cпрямувати 5% прибутку (прибуток пiсля оподаткування) АТ «ОТП 
Банк» за 2016 рiк у розмiрi 47 706 213,02 грн. (сорок сiм мiльйонiв сiмсот 
шiсть тисяч двiстi тринадцять гривень 02 копiйки), пiдтвердженого висно-
вком зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стандартами Фiнансової 
Звiтностi, до резервного фонду АТ «ОТП Банк»;

•спрямувати 95% прибутку (прибуток пiсля оподаткування) АТ «ОТП Банк» 
за 2016 рiк у розмiрi 906 418 051,04 грн. (дев’ятсот шiсть мiльйонiв чотириста 
вiсiмнадцять тисяч п’ятдесят одна гривня 04 копiйки), пiдтвердженого висно-
вком зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стандартами Фiнансової 
Звiтностi, на покриття збиткiв АТ «ОТП Банк» за попереднi роки;

•решту прибутку АТ «ОТП Банк» за 2012 рiк та 2013 рiк спрямувати на 
покриття збиткiв АТ «ОТП Банк» за попереднi роки.

4. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 2016 роцi 
задовiльною.

5. Визнати роботу Правлiння АТ «ОТП Банк» у 2016 роцi задовiльною.
6. Залишити склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» та умови цивiльно-

правових договорiв (контрактiв), укладених з головою та членами Наглядо-
вої ради АТ «ОТП Банк», без змiн. 

7. Не здiйснювати припинення (вiдкликання) повноважень голови та 
членiв Наглядової ради АТ «ОТП Банк». 

8. Доручити Наглядовiй радi АТ «ОТП Банк» в строк до 31 серпня 
2017 року скликати позачерговi Загальнi збори Акцiонерiв АТ «ОТП Банк» 
для затвердження змiн у складi Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (вiдповiдно 
до рiшення ВАТ ОТП Банк, лист вихiдний номер EKI – 576/17, EKI – 363/17 
вiд 09 березня 2017 року).

5.2. Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 25.09.2017р. 
Кворум зборів: 100%.

Опис: За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборiв Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОТП БАНК», що вiдбулися 25 вересня 2017 року, єдиний акцiонер банку – 
ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим пред-
ставником якого є пан Золтан Майор, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 
19.09.2017 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:

РIШЕННЯ АКЦIОНЕРА №75 (м. Київ 25 вересня 2017 р.)
1. Задовольнити клопотання про вiдставку пана Iштвана Хамеца (Istvan 

Hamecz) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та припинити 
його повноваження у якостi члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 
01  жовтня 2017 року.

2. Обрати (призначити) пана Тамаша Дьордь Гатi (Tamas Gyorgy Gati) на 
посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 01 жовтня 
2017 року на строк до 16 квiтня 2018 року.

3. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради 
АТ  «ОТП БАНК» пану Тамашу Дьордь Гатi у розмiрi ____ (___) на мiсяць 
пiсля утримання податкiв згiдно iз чинним законодавством України.

4. Оплату винагороди новопризначеному члену Наглядової ради пану 
Тамашу Дьордь Гатi здiйснювати з моменту його призначення на посаду 
члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, з 01 жовтня 2017 року. 

5. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правлiння АТ «ОТП БАНК» 
та Н.А. Лукаш, начальника Управлiння по роботi iз персоналом АТ «ОТП 
БАНК» укласти вiд iменi АТ «ОТП БАНК» iз новопризначеним членом На-
глядової ради паном Тамашем Дьордь Гатi договiр про виконання функцiй 
члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у До-
датку 1 до Рiшення Акцiонера). Визначити в договорi функцiї, права та 
обов’язки члена Наглядової ради.

6. Доручити Правлiнню АТ «ОТП БАНК» здiйснити усi необхiднi дiї щодо 
погодження кандидатури пана Тамаша Дьордь Гатi на посаду члена Нагля-
дової ради АТ «ОТП БАНК» з Нацiональним банком України у порядку, ви-
значеному чинним законодавством України.

7. Затвердити «Принципи (кодекс) корпоративного управлiння АТ «ОТП 
БАНК» згiдно iз Додатком 2 до цього Рiшення Акцiонера.

8. Доручити Правлiнню АТ «ОТП БАНК» здiйснити всi необхiднi дiї для 
виконання цього рiшення у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства 
України.

5.3. Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 30.10.2017р. 
Кворум зборів: 100%.

Опис: За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборiв Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОТП БАНК», що вiдбулися 30 жовтня 2017 року, єдиний акцiонер банку – 
ВАТ ОТП БАНК - 499 238 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим пред-
ставником якого є пан Золтан Майор, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 
20.10.2017 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:

РIШЕННЯ АКЦIОНЕРА №76 (м. Київ 30 жовтня 2017 р.)
1. Задовольнити клопотання про вiдставку пана Жолта Вiланда (Zsolt 

Wieland, dr.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та припинити 
його повноваження у якостi члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 
30  жовтня 2017 року.

2. Задовольнити клопотання про вiдставку панi Кристини Ковач (Krisztina 
Kovacs, dr.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) 
та припинити її повноваження у якостi члена Наглядової ради АТ «ОТП 
БАНК» (незалежного) з 30 жовтня 2017 року.

3. Обрати (призначити) пана Габора Iлльєша (Gabor Illyes) на посаду чле-
на Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 30 жовтня 2017 року на 
строк до дати проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi.

4. Обрати (призначити) пана Акоша Ференца Тiса-Папп (Akos Ferenc 
Tisza-Papp, dr.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (неза-
лежного), починаючи з 30 жовтня 2017 року на строк до дати проведення 
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi.

5. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради 
АТ  «ОТП БАНК» пану Габору Iлльєшу та новопризначеному члену Нагля-
дової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Акошу Ференцу Тiса-Папп 
у розмiрi ____ (____) кожному на мiсяць пiсля утримання податкiв згiдно iз 
чинним законодавством України.

6. Оплату винагороди новопризначеному члену Наглядової ради 
АТ  «ОТП БАНК» пану Габору Iлльєшу та новопризначеному члену Нагля-
дової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Акошу Ференцу Тiса-Папп 
здiйснювати з моменту їх призначення на посаду членiв Наглядової ради 
АТ  «ОТП БАНК», тобто, з 30 жовтня 2017 року. 

7. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правлiння АТ «ОТП БАНК» 
та Н.А. Лукаш, директора Департаменту управлiння персоналом АТ «ОТП 
БАНК» укласти вiд iменi АТ «ОТП БАНК» iз новопризначеним членом На-
глядової ради паном Габором Iлльєшем та новопризначеним членом На-
глядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежним) паном Акошем Ференцем 
Тiса-Папп договiр про виконання функцiй члена Наглядової ради АТ «ОТП 
БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), вiдповiдно 
(за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рiшення Акцiонера). Визна-
чити в договорi функцiї, права та обов’язки члена Наглядової ради та члена 
Наглядової ради (незалежного), вiдповiдно.

8. Доручити Правлiнню АТ «ОТП БАНК» здiйснити усi необхiднi дiї щодо 
погодження кандидатури пана Габора Iлльєша на посаду члена Наглядової 
ради АТ «ОТП БАНК» та пана Акоша Ференца Тiса-Папп на посаду члена 
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з Нацiональним банком 
України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП 
БАНК» iз повноваженнями, що дiють з 30 жовтня 2017 року до дати прове-
дення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2018 роцi:

•пан Золтан Майор (Zoltan Major) - голова Наглядової ради АТ «ОТП 
БАНК»; 

•панi Агнеш Юлiанна Куммер (Agnes Julianna Kummer) - член Наглядової 
ради АТ «ОТП БАНК»;

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП бАНК»
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•пан Адам Сентпетерi (Adam Szentpeteri) - член Наглядової ради АТ 
«ОТП БАНК»;

•пан Петер Янош Беше (Peter Janos Bese) - член Наглядової ради АТ 
«ОТП БАНК»;

•пан Антал Дьюлаварi (Antal Gyulavari) - член Наглядової ради АТ «ОТП 
БАНК» (незалежний);

•пан Тамаш Дьордь Гатi (Tamas Gyorgy Gati) - член Наглядової ради АТ 
«ОТП БАНК»;

•пан Габор Iлльєш (Gabor Illyes) - член Наглядової ради АТ «ОТП 

БАНК»;
•пан Акош Ференц Тiса-Папп (Akos Tisza-Papp, dr.) - член Наглядової 

ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).
10. Доручити Правлiнню АТ «ОТП БАНК» здiйснити всi необхiднi дiї для 

виконання цього рiшення у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства 
України.

6. Інформація про дивіденди: Протягом 2017 року Банк не сплачував 
акцiонеру дивiденди.

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАОбЛЕНЕРГО»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, між-
міський код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
00131819, Старий Поділ, 5, м.Полтава, 
Подільський, Полтавська область, 
36022, Україна, (0532) 516-359

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

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію.

www.poe.pl.ua

4. Найменування, ідентифікацій-
ний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансо-
вої звітності.

ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль», 
32440628

5. Інформація про загальні збори . Вид загальних зборів - позачергові. 
Дата проведення: 05.05.2017 року. Кворум зборів: 0% до загальної кіль-
кості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: пи-
тання не розглядалися, у зв»язку з відсутністю кворуму. Особи, що по-
давали пропозиції до переліку питань порядку денного: додаткові 
пропозиції до переліку питань порядку денного Загальних зборів не по-
давались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 
зборів: Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Результати роз-
гляду питань порядку денного: відсутні, питання не розглядалися, у 
зв»язку з відсутністю кворуму. Причини, чому загальні збори не відбули-
ся: відсутність кворуму загальних зборів 05.05.2017 року.
6. Інформація про дивіденди . Загальні збори акціонерів за результатами 
роботи у 2013 - 2017 р.р. не відбулися. Рішення щодо нарахування та 
виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не 
приймалися. 

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 СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНIПРО»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 20473887; 3. Місцезнаходження: 69091 місто Запоріжжя 
бульвар Гвардійський, будинок 153; 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 061-220-28-27 0612-32-21-75; 5. Електронна поштова адреса: 
nata.k@newdnepr.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://newdnepr.com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 
розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ДНІПРО», 
19.04.2018р. було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
Товариства (протокол Наглядової ради від 19.04.2018р.), а саме: 
звільнення з 20 квітня 2018 р., за власним бажанням, Заступника гене-
рального директора АТ «НОВИЙ ДНІПРО» Тукіна Сергія Борисовича 
(не надав згоду на оприлюднення паспортних даних) акціями Товари-
ства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має, перебував на посаді з 01.03.2016р. по 20.04.2018р. На 
посаду Заступника генерального директора нікого не призначено.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством. 

2.Генеральний директор  С.В. Авраменко

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО
«НОВИЙ ДНIПРО»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕНТО-
ПАК», ЄДРПОУ 20620489, 
Київська обл., Бориспiльський р-н, 
08300, м. БОРИСПIЛЬ, вул. Бровар-
ська, 5 тел.: 044 281 24 16

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.pentopak.com

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
З ІНОЗЕМНОю ІНВЕСТИЦІЄю

«СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНОю ІНВЕСТИ-

ЦІЄю «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ»,
ідентифікаційний код юридичної особи з ЄДРПОУ 14281801, 
місцезнаходженням: 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, офіс 116, 
тел. (044) 288-29-96
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
sofiasecurities.informs.net.ua

РІчНА РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА  
ЗА 2017 рік,  

ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 
РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Чернятинське пиво», місцезнаходження: 21124, Вінницька область, Жме-

ринський район, село Чернятин, вулиця І.Богуна 3, код за ЄДРПОУ 
00382390, міжміський код та телефон – (4332)3-24-43. 

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

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://www.00382390.pat.ua.

РИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРНЯТИНСЬКЕ ПИВО»
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ПАТ «уКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I НАФТОХIМIЧНИХ 
ПIДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ», 21489100, Кудрявський узвiз 
5-Б, м. Київ, 04655, Україна, тел./факс (044)463-70-39
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.unxp.com.ua/2017.pdf
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма 
«Промислова Аудиторська Спілка», 33100397
5. Інформація про загальні збори :
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 12.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,88% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розгля-
далися на загальних зборах: 
1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів. 
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення 
річних загальних зборів акціонерів. 
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. Визначення 
основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу роз-
витку у 2017 р. 
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. 
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результа-
тами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік. 
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядо-
вої ради, висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 
2017 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.
16. Про обрання членів Наглядової ради.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової ради.
Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товари-
ства.
Інших осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
немає
Результати розгляду порядку денного:
1. Левандовського Анатолія Станіславовича обрано Головою зборів біль-
шістю голосів.
2. Коробку Валентину, Постовойт Михайла , Усенко Оксану обрано члена-
ми лічильної комісії більшістю голосів.
3. Коробку Валентину обрано головою лічильної комісії більшістю голо-
сів.
4. Обіход Лідію обрано Секретарем зборів більшістю голосів.
5. Порядок денний затверджено більшістю голосів. Регламент затвердже-
но більшістю голосів.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та визначення основних 
напрямів діяльності акціонерного Товариства затверджено більшістю го-
лосів.
7. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та перспективу розвитку у 
2017 році затверджено більшістю голосів.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році затверджено більшістю 
голосів.
9. Висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2016 році затверджено більшістю 
голосів.
10. Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду 
аудиторського звіту за 2016 рік затверджено більшістю голосів .
11. Роботу Наглядової Ради визнано задовільною більшістю голосів. Робо-
ту Правління визнано задовільною більшістю голосів. Роботу Ревізійної 
комісії визнано задовільною більшістю голосів.
12. Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік прийнято більшістю голосів.

13. План розподілу прибутку на 2017 рік затверджено більшістю голосів в 
наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку під-
приємства затверджено більшістю голосів.
14. Рішення про відсутність підстав для виплати дивідендів затверджено 
більшістю голосів.
15. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. за-
тверджено більшістю голосів.
16. Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членів Нагля-
дової Ради : 1. Devdariani Leonardo 2. Devdariani Nana 3. Balavadze Lasha 
4. Buzdum Vjeceslav 5. Medoidze Gela
17. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, затверджено більшістю голосів.
18. Рішення про обрання особою, яка уповноважується на підписання до-
говорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславо-
вича, затверджено більшістю голосів.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.09.2017 року. 
Кворум зборів: 99,88% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 
3. Обрання голови лічильної комісії позачергових загальних зборів акціо-
нерів. 
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення 
позачергових загальних зборів. 
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість 
якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, рин-
кова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчинен-
ню
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: акці-
онер Постніков С.М.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: На-
глядова Рада ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Левандовського Анатолія Станіславовича обрано Головою зборів біль-
шістю голосів.
2. Коробку Валентину, Філячева Дмитра , Усенко Оксану обрано членами 
лічильної комісії більшістю голосів.
3. Коробку Валентину обрано головою лічильної комісії більшістю голо-
сів.
4. Обіход Лідію обрано Секретарем зборів більшістю голосів.
5. Порядок денний затверджено більшістю голосів. Регламент затвердже-
но більшістю голосів
6. Рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого пере-
вищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства затверджено понад 50% голосів акціонерів від їх за-
гальної кількості.
7. Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вар-
тість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню затвер-
джено понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
6. Інформація про дивіденди: Дивіденди за результатами звітного та 
попереднього років не нараховувались та не сплачувались.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 247 050 261 539
Основні засоби (за залишковою вартістю) 177 847 207 787
Запаси  510  596
Сумарна дебіторська заборгованість 12 023 19 955
Гроші та їх еквіваленти 10 062 18 260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (439 922) (365 525)
Власний капітал (179 514) (105 117)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16 240 16 240
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 399 777 361 870
Поточні зобов’язання і забезпечення 26 787 4 786
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (74 397) (108 065)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 64 961 969 64 961 969
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

-1,15 -1,66

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

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

Голова правління Левандовський А.С. 24.04.2018 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

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

Павла Тичини, будинок 1В, 
офiс А504

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

www.fitofarm.ua

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

II. Текст повідомлення
20.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ФIТО-

ФАРМ» (протокол б/н вiд 20.04.2018 р.) попередньо схвалено вчинення То-
вариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом од-
ного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв, 
предметом яких може бути авалювання векселiв, купiвля-продаж лiкарських 
засобiв, дiєтичних добавок, купiвля-продаж цiнних паперiв. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 766000 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
256377  тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках): 299%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 79 270 757 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 79 262 584 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
79 262 584 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
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 Тiлахун Гобезайєху Єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIТОФАРМ»

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «укрхімпроект» за 
2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Укрхiмпроект», 00205618, 40009, 
м. Суми, вул. Iллiнська, 13 (0542) 61-01-19,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018р.

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П. І. б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сумикооп-аудит», 30267686

5. Інформація про загальні збори: Рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Укрхімпроект» (далі - Товариство) були проведені 02.06.2017р. 
(далi – Збори) згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства. Вiд 
акцiонерiв Товариства Компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» 
(STREMVOL HOLDINGS LIMITED),ПАТ«Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання» надiйшли пропозицiї щодо кандидатiв для обран-
ня до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. На момент 
закiнчення реєстрацiї для участi у Зборах зареєстровано акцiонерiв 
(представникiв акцiонерiв), якi сукупно є власниками 87,2 вiдсотків голо-
суючих акцiй Товариства. 

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ: 1. Прийняття рiшення 
про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повнова-
жень.. 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2014, 2015, 
2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора Товариства..3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою 
дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2014, 2015, 2016 роках, при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства 
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014, 2015, 2016 роки, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства 5. Прийняття рiшення про затвердження 
рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2014, 2015, 2016 
роки. 6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 7. Прийняття рiшення про розподiл 
прибутку та збиткiв за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 
2014, 2015, 2016 роках та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.8. При-
йняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради То-
вариства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства 10. Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, визначення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства..11. При-
йняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1.1. Обрати 
лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укрхiмпроект» в 
складi:- Новоторов Олександр Леонiдович - голова лiчильної комiсiї;- Ла-

годюк Євгенiй Степанович - член лiчильної комiсiї;- Овденко Галина 
Володимирiвна - член лiчильної комiсiї;- Куликова Людмила Олексiївна - 
член лiчильної комiсiї;- Вагiна Тетяна Григорiвна – член лiчильної 
комiсiї.1.2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укрхiмпроект», призначених на 
02.06.2017 р., з моменту завершення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Укрхiмпроект» 2.1. Прийняти до вiдома звiт Генерального директора 
Товариства за 2104, 2015, 2016 роки. 2.2. Роботу Генерального директора 
Товариства у 2014, 2015, 2016 роках визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi 
Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому 3.1. Прийняти до 
вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Това-
риства у 2014, 2015, 2016 роках. 3.2. Роботу Наглядової ради у 2014, 
2015, 2016 роках визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй 
стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також 
iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. 4.1. Прийняти до вiдома звiт 
та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014, 2015, 2016 
роки. 4.2. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2014, 2015, 2016 роках 
визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, 
основним напрямкам дiяльностi Товариства, а також iнтересам Товари-
ства та акцiонерiв в цiлому 5.1. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову 
звiтнiсть) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 5.1. Затвердити рiчний звiт 
(рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2014, 2015, 2016 роки. 
6.1.Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк 
7.1. Прибуток в сумi 403 тис. грн., отриманий за результатами роботи То-
вариства в 2014 роцi, та прибуток в сумi 3 783 тис. грн., отриманий за ре-
зультатами роботи Товариства в 2015 роцi, залишити в складi 
нерозподiленого прибутку. Збиток у розмiрi 5 788 тис. грн., отриманий за 
результатами роботи в 2016 роцi, покрити за рахунок нерозподiленого 
прибутку минулих рокiв.7.2. Нарахування та виплату акцiонерам Товари-
ства дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2014, 2015 роки не 
здiйснювати 

8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: 
компанiї «Energy Standard Industries Limited», компанiї «Stremvol Holdings 
Limited», Публiчного акцiонерного товариства «Сумське машинобудiвне 
науково-виробниче об’єднання». 9. До складу Наглядової ради обрати на-
ступних осiб: Сарапулова Олена Євгенiвна, Машковцев Сергiй 
Вячеславович,Тичина Оксана Георгiївна - представник акцiонера Товари-
ства – Компанiї СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (STREMVOL HOLDINGS 
LIMITED)10.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами 
Наглядової ради Товариства.10.2. Уповноважити Генерального директора 
Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядо-
вої ради Товариства.11.1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства: Михайлiченка Бориса Андрiйовича, Мороз Жанни 
Василiвни, Чайки Лариси Миколаївни. 12.До складу Ревiзiйної комiсiї об-
рати наступних осiб: Мороз Жанна Василiвна, Чайка Лариса Миколаївна, 
Шпак Iгор Миколайович 

6. Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів в 
2016р.,2017 не приймалось.

Генеральний директор Наумов Л.Є.  25.04.2018 р.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРХIМПРОЕКТ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

221

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОбЛИВОї ІНФОРМАЦІї ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРуКТОРСЬКЕ бюРО 
"МАЯК"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 13686915
Адреса місцезнаходження 03142, м.Київ, вул. Академіка Крим-

ського, б. 27 літера А
Телефон емітента (044) 450-63-99
Електронна поштова адреса емітента aleks19758@gmail.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://mayak.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента
20.04.2018 р. річними загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК" (надалі 
– Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб:
– припинено повноваження: члена Наглядової ради Сагателяна Олексан-
дра Робертовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебу-
вав на посаді з 23.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 6,48%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
– припинено повноваження: члена Наглядової ради Лозового Володими-
ра Вікторовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував 
на посаді з 23.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 33,01%. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.
– припинено повноваження: члена Наглядової ради Стемковського Дми-
тра Вікторовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував 
на посаді з 23.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 0,01%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.
– припинено повноваження: члена Наглядової ради Сторожука Iвана Ва-
сильовича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебував на 
посаді з 23.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 0,03%. Непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.
– припинено повноваження: члена Наглядової ради Кириченко Валерiя 
Олександровича, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Перебу-
вав на посаді з 23.04.2015 р. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Особі належить пакет акцій у розмірі 12,42%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

– обрано на посаду члена Наглядової ради Сагателяна Олександра Ро-
бертовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
помiчник директора, Голова Наглядової ради. Особі належать 6990 акцій 
Товариства, що становить 6,48% статутного капіталу. Посадову особу об-
рано строком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради, що відбулось 
20.04.2018 р. особу обрано Головою Наглядової ради.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Лозового Володимира Вікто-
ровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
фiнансовий директор, член Наглядової ради. Особі належать 35585 акцій 
Товариства, що становить 33,01% статутного капіталу. Посадову особу 
обрано строком на 3 роки.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Стемковського Дмитра Вікто-
ровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 
обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член 
Наглядової ради. Особі належать 10 акцій Товариства, що становить 
0,01% статутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Сторожука Iвана Васильовича 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник 
науково-дослiдного вiддiлу, член Наглядової ради. Особі належать 347 
акцій Товариства, що становить 0,03% статутного капіталу. Посадову осо-
бу обрано строком на 3 роки.
– обрано на посаду члена Наглядової ради Кравець Ганну Олександрівну 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний 
інженер. Особі належать 9010 акцій Товариства, що становить 8,36% ста-
тутного капіталу. Посадову особу обрано строком на 3 роки.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства В.о. Директора Кравець Олександр Володимирович.

Річна інформація емітента за 2017 рік I. Основні відомості про емітента. 
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КАТIОН», 05470288, 29016, Хмельницький, Тернопiльська,19 
(0382) 671605 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http:\\patkation.
km.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ПАФ «Система - Аудит», 21337005 5. Інформа-
ція про загальні збори: Рiчнi загальнi збори було проведено 15.03.2017р. Збо-
ри було скликано Наглядовою радою. Перелiк питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї.2. Затвердження рiчного звiту 

ПАТ «Катiон» за 2016 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства. 3.Затвер-
дження звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ «Катiон» за 2016 рiк.4. Внесення змiн до 
Статуту ПАТ «Катiон».5. Обрання членiв наглядової ради ПАТ «Катiон», за-
твердження умов контрактiв з членами наглядової ради та обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання контрактiв з членами наглядової 
ради.6.Припинення повноважень членiв наглядової ради 
ПАТ «Катiон».7.Схвалення значних правочинiв, укладених ПАТ «Катiон» з 
порушенням порядку надання згоди на їх вчинення, та попереднє надання 
згоди на вчинення ПАТ «Катiон» значних правочинiв.Осiб, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного - не було. По всіх питаннях 
порядку денного прийняті відповідні рішення. Позачерговi збори в поточно-
му роцi не проводились. Рішення щодо виплати дивідендів за результатами 
звітного та попереднього років не приймалось. Директор Солтик О. В.

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 «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»
2. Код за ЄДРПОУ 19122591
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 497-08-82 497-08-82
5. Електронна поштова адреса miratom@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПрАТ «АТОМ-
ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» вiд 23.04.2018 р.) вирiшили попе-
редньо надати згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, 

договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної 
фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв 
надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), 
якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих 
Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш як 500 % сукупної вартостi 
активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попере-
дньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства (на загальну 
сукупну суму/вартiсть не бiльш як 161 652 тис. грн. (сто шiстдесят один 
мiльйон шiстсот п'ятдесят двi тисячi гривень 00 коп.). Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 р. склала 
32330,4 тис.грн. (тридцять два мiльйони триста тридцять тисяч чотири-
ста грн. 00 коп.). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi 
Товариства Голову правлiння Товариства, або уповноважену особу, що дiє 
на пiдставi довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товари-
ства щодо погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв. 

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

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з чинного законодавства. Голова правлiння Стефанов I. В., 23.04.2018.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«ЗАПОРIЖГАЗ», 03345716 
Вознесенiвський (Орджонiкiдзевський), 
69035, Запорiжжя, Заводська, буд. 7 (061) 
222-74-83,

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http://zp.104.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звіт-
ності

ТОВ «БДО», 20197074 ТОВ «БДО», 
20197074

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 05.04.2017р. з наступним по-
рядком денним: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Това-
риства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту На-
глядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку 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 за-
твердження його в новiй редакцiї.
12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, На-
глядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвер-
дження їх у новiй редакцiї.
13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Това-
риства.
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 Наглядо-
вої ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства.
17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 
пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
19. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством зна-
чних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
20. Про подальше схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчи-
нення яких є заiнтересованiсть.
21. Звiт Правлiння Товариства, щодо виконання вимог умов договору 
купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 06.09.2012 р. 
№КПП-609 за 2016 рiк.
На загальних зборах було прийнято наступнi рiшення: 
З першого питання Порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних 
зборiв Товариства в наступному складi:Корчагiна Лариса Iванiвна - Голова 
Лiчильної комiсiї;Варзанова Юлiя Михайлiвна - член Лiчильної комiсiї;Вакарь 
Оксана Леонiдiвна - член Лiчильної комiсiї.З другого питання Порядку ден-
ного: Обрати Головою Загальних зборiв Товариства – Кришталя Олексан-
дра Володимировича. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства – 
Мiлькевича Вiталiя Павловича. З третього питання Порядку 
денного:Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв То-
вариства:
- 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 Загальних зборах Товариства слово може бути надане 
лише акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвались для участi у 
Загальних зборах Товариства, головi та секретарю Загальних зборiв Това-
риства, представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та 
бухгалтерiї Товариства.
- Усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв 
Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, нада-
ються виключно у письмовому виглядi Головi та/або секретарю 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 поряд-
ку 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 Загальними збо-
рами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборiв Товариства 
запропоновано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з яких пропо-
нується зняти вiдповiдне питання порядку денного з розгляду, Голова За-
гальних зборiв Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосуван-
ня 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 За-
гальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою 
Загальних зборiв Товариства не ставляться, голосування з них не прово-
диться, вiдповiднi бюлетенi не збираються, а пiдсумки голосування з них не 
пiдбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв Товариства 
проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, 
форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, 
та якi були виданi учасникам Загальних зборiв Товариства для голосу-
вання.
- 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 при-
йнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв Товариства.
- Бюлетень для голосування 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 (представ-
ник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одно-
го варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ) акцiонер (пред-
ставник акцiонера) зазначив у бюлетенi для кумулятивного голосування 
бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуван-
ням. Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються 
пiд час пiдрахунку голосiв.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лiчильною 
комiсiєю та/або Лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до тимчасової 
лiчильної комiсiї та/або Лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньо-
му мiстяться стороннi написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi збори Товариства та оформ-
люється протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є українська 
мова.
- Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори Товариства не допускають-
ся. Особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, поса-
довими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальнi 
збори Товариства не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на Загаль-
них 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 по-
ложень та чинного законодавства України.
З четвертого питання Порядку денного: Затвердити звiт Правлiння Товари-
ства за 2016 рiк. З п'ятого питання Порядку денного: Затвердити звiт На-
глядової Ради Товариства за 2016 рiк. З шостого питання Порядку денного: 
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. З 
сьомого питання Порядку денного:Визнати роботу Правлiння, Наглядової 
ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
З восьмого питання Порядку денного: Затвердити рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2016 рiк. 

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЗАПОРIжГАЗ»
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З дев'ятого питання Порядку денного: У звязку з вiдсутнiстю чистого при-
бутку за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi дивiденти не нарахову-
вати. З десятого питання Порядку денного: Затвердити основнi напрямки 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. З одинадцятого питання Порядку денно-
го: Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято. З два-
надцятого питання Порядку денного:Рiшення з дванадцятого питання По-
рядку денного не прийнято.З тринадцятого питання Порядку 
денного:Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) Наглядової ради 
Товариства у складi:
- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS 
LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED),  
HE 291552;
- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),  
HE 290927;
- Алешкiвська Галина Павлiвна.
З чотирнадцятого питання Порядку денного:Обрати Наглядову раду Това-
риства 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. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED),  
HE 291552;
4. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
5. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕН-
ТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED),  
HE 290927.
З пятнадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-
правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 
Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з чле-
ном (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх 
положень Товариства та цього рiшення.
З шiстнадцятого питання Порядку денного:Припинити повноваження 
членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вважати повноважен-
ня членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства, що дiяли на мо-
мент проведення цих Загальних зборiв Товариства, припиненими з мо-
менту прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства. З 
сiмнадцятого питання Порядку денного:Обрати Ревiзiйну комiсiю Това-
риства у складi:
1. Козаченко Андрiй Олександрович;
2. АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
3. ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693.
З вiсiмнадцятого питання Порядку денного: Затвердити умови цивiльно-
правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 
обов’язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з чле-
ном (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх 
положень Товариства та цього рiшення.
З девятнадцятого питання Порядку 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 граничною сукупною вартiстю  
293 000 000,00 грн. (двiстi дев’яносто три мiльйони гривень 00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
293 000 000,00 грн. (двiстi дев’яносто три мiльйони гривень 00 копiйок);
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 
1 051 900 000,00 грн. (один мiльярд п’ятдесят один мiльйон дев’ятсот тисяч 
гривень 00 копiйок);
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гранич-
ною сукупною вартiстю 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень  
00 копiйок). З двадцятого питання порядку денного: Схвалити укладення 
Товариством Договору транспортування природного газу №1512000705 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 обслуговування, 
та схвалити подальшу дiю цього Договору. Схвалити укладення Товари-
ством договорiв на виконання iнвестицiйної програми затвердженої 
НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства. З двадцять першого питання поряд-
ку денного: Звiт Правлiння Товариства щодо виконання вимог умов догово-
ру купiвлi-продажу пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 06.09.2012 р. 
№КПП-609 за 2016 рiк затвердити. Роботу Товариства по забезпеченню 
виконання всiх умов визначених договором купiвлi-продажу пакета акцiй 
Товариства за конкурсом вiд 06.09.2012 р. №КПП-609 вважати задовiльною.
За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлiнню Товариства забезпечувати i в по-
дальшому виконання умов договору купiвлi-продажу пакета акцiй Товари-
ства за конкурсом вiд 06.09.2012 р. №КПП-609. Крiм цього, своєчасно та в 
повному обсязi надавати необхiдну iнформацiю на запити власника пакета 
акцiй Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов договору купiвлi-продажу 
пакета акцiй Товариства за конкурсом вiд 06.09.2012 р. №КПП-609.
04.20176. 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 1 436 454 1 447 140 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 368 312 337 250 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9 812 8 822 
Сумарна дебіторська заборгованість 937 514 909 421 
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 799 45 492 
Власний капітал (341 572) 102 966
Статутний капітал 5 434 5 434 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (792 686) (347 493)
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 74 762 79 686
Поточні зобов’язання і забезпечення 1 703 264 1 264 488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(20.51) (2.46)

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

(20.51) (2.46)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21 737 600 21 737 600
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 правління 
ПАТ «Запоріжгаз»  О.В. Мізік

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

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 Церк-
ва, 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 використовується 

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: Змі-
ни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів.

II. Текст повідомлення
23 квітня 2018р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято 
рішення про викладення статуту у новій редакції, які в тому числі, пов’язані 
зі зміною прав акціонерів.

ІІІ. ПідписОсоба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, 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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ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IНГ бАНК уКРАїНА”

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк 
Україна", 21684818, м. Київ, Подiльський, 
04007, Київ, Спаська, 30А (044)2303030,

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

https://www.ingukraine.com/ua/esteoerienkai/
oefitseiiena-deokauemieenteatseiya

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

ПрАТ "КПМГ Аудит", 31032100 

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

1. Вид загальних зборів: позачергові. Дата про-
ведення: 01.03.2017. Перелiк питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Змiни в 
Наглядовiй Радi Банку. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денно-
го: вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення 
позачергових загальних зборiв: Правлiння 
Банку. Результати розгляду питань порядку 
денного: 100% "ЗА". Рiшення прийнятi. Причи-
ни, чому загальнi збори не вiдбулися: вiдсутнi.
2. Вид загальних зборів: чергові. Дата прове-
дення 25 квітня 2017 року. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Затвер-
дження результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi Банку за 2016 фiнансовий рiк, звiту 
аудитора. 2. Розподiл прибутку за 2016 
фiнансовий рiк. 3. Переобрання членiв Нагля-
дової Ради. 4. Створення банкiвської групи. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що 
iнiцiювала проведення чергових загальних 
зборiв: Правлiння Банку. Результати розгляду 
питань порядку денного: 100% "ЗА". Рiшення 
прийнятi. Причини, чому загальнi збори не 
вiдбулися: вiдсутнi.
3. Вид загальних зборів: позачергові. Дата 
проведення: 19 липня 2017 року. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 

1.Вчинення банком значних правочинiв. Осо-
би, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного: вiдсутнi. Особа, що 
iнiцiювала проведення позачергових загаль-
них зборiв: Правлiння Банку. Результати роз-
гляду питань порядку денного: 100% “ЗА”. 
Рiшення прийнятi. Причини, чому загальнi 
збори не вiдбулися: вiдсутнi.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

190171655.10 0 185000000 0

Нараховані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.0026 0 0.0025 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 185000000 0

Дата складання пе-
реліку осіб, які ма-
ють право на отри-
мання дивідендів

25.04.2017

Дата виплати 
дивідендів

27.04.2017

Опис Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IНГ Банк 
Україна" № 1/2018 вiд 17 квiтня 2018 року. Інформа-
ція щодо дати складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, дати, розміру, 
порядку та строку виплати дивідендів відсутня.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 9971217 17358506
Грошові кошти та їх еквіваленти 2806435 5159944
Кошти в інших банках 263101 508543
Кредити та заборгованість клієнтів 7118962 12170816
Усього зобов'язань 6218115 13620585
Кошти банків 870977 8983018
Кошти клієнтів 5238901 4540456
Усього власного капіталу та частка меншості 3753102 3737921
Статутний капітал 751579 751579
Чистий прибуток/(збиток) 200181 791031
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0027 0,0108
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0,0027 0,0108

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ 
ЗАВОД»; код за ЄДРПОУ 05785454; 
місцезнаходження: 41226, Сумська, 
Ямпільський, смт. Свеса, вул. Завод-
ська, 1;
міжміський код та телефон: (05456) 
6-33-01; 6-34-00

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://snz.com.ua

ТЕЛЕФОНИ 
РЕДАКЦІЇ:   

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00309753
3. Місцезнаходження 42200, Сумська область, 

мiсто Лебедин, Соборна площа, 
будинок 24

4. Міжміський код, телефон та факс (05445) 21608, (05445) 21608
5. Електронна поштова адреса vat_00309753@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://fabrika.emitents.org

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» 
(надалi – Товариство) вiд 23.04.2018 року (протокол №28 вiд 23.04.2018 року) 
було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, а саме: попередньо надати згоду на вчинення Товариством 
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної гос-
подарської дiяльностi значних правочинiв, у тому числi, але не виключно: 
кредитних договорiв, договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а також 
договорiв поруки, позики, придбання та/або вiдчуження майна, майнових 
прав, цiнних паперiв та/або корпоративних прав, договорiв вiдступлення 
права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших господарських 
договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз 
сторiн, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого право-
чину (таких правочинiв сукупно за однорiдними ознаками протягом року) , 
перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що становить 
бiльше за 413,25 тис. грн., але менше нiж 826,5 тис. грн. При цьому вчинен-
ня такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення 
у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшен-
ня вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 

Без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 
акцiонерiв:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазна-
чених вище значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповне-
ннями, якi будуть укладатись Товариством, 

- уповноважити директора (керiвника) Товариства, або особу, що вико-
нує його обов’язки, укладати зазначенi вище значнi правочини з усiма 
змiнами та доповненнями до них, та здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчи-
нення вiд iменi Товариства зазначених вище значних правочинiв виключно 
за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмо-
вого погодження Наглядової ради Товариства.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1653 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 50.00%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 607113 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах - 607098 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття вищезазначеного рiшення - 607098 голосiв, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного 
рiшення - 0 голосiв.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
23.04.2018 року (протокол №28 вiд 23.04.2018 року) було прийняте рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: по-
передньо надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року 
з дня проведення цих Зборiв в ходi поточної господарської дiяльностi зна-
чних правочинiв, у тому числi, але не виключно: кредитних договорiв, 
договорiв овердрафту, застави, iпотеки, а також договорiв поруки, позики, 
придбання та/або вiдчуження майна, майнових прав, цiнних паперiв та/або 
корпоративних прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення 
боргу, оренди, та iнших господарських договорiв, за якими Товариство ви-
ступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинiв сукупно за 
однорiдними ознаками протягом року), становить 50 i бiльше вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства, що становить вiд 826,5 тис. грн. до 10000,0 тис. грн. При цьому вчи-
нення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд 
збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до 
iноземних валют. 

Без отримання додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 
акцiонерiв:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазна-
чених вище значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповне-
ннями, якi будуть укладатись Товариством, 

- уповноважити директора (керiвника) Товариства, або особу, що вико-
нує його обов’язки, укладати зазначенi вище значнi правочини з усiма 
змiнами та доповненнями до них, та здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчи-
нення вiд iменi Товариства зазначених вище значних правочинiв виключно 
за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмо-
вого погодження Наглядової ради Товариства.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1653 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 604.96%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй - 607113 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах - 607098 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «за» прийняття вищезазначеного рiшення - 607098 голосiв, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного 
рiшення - 0 голосiв.

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

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

Анатолiйович 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕбЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАбРИКА»

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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «бЛАГО»- 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ», 
21134124, вул. Ковпака, буд. 17, м. Київ, 
Печерський, 03150, 044 253-84-84

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

21134124.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДІЯ»

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 «ДІЯ», 21486001, 
вул. Червонопартизанська, 14-В, 
м. Київ, 03037, (044) 249-90-50

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

23.04.2018

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

www.strah.patprom.com.
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»; 
00904316; 78700, Iвано-Франкiвська обл. смт.Верховина, вул.Франка,109; 
(03478) 21231; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018р. 3.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 

rpmtz.prat.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою 
проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма 
«Полюс-аудит»; 31790207. 5.Інформація про загальні збори:29.04.2017р. 
Кворум зборів:88,6%. Перелiк питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Об-
рання Голови та секретаря зборiв. 3.Звiт Наглядової ради товариства про 
роботу за 2016 рiк. 4.Звiт директора товариства про роботу за 2016 рiк. 
5.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2016 рiк. 
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства та розподiл прибуткiв 
(збиткiв) за 2016 рiк. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного року 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІчНОГО ЗАбЕЗПЕчЕННЯ»

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

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»; 
01207275; 78600, Iвано-Франкiвська обл., м.Косів, вул.Грушевського,5; 
(03478)23139; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії:24.04.2018р. 3.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
skifavto.prat.in.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська 
фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5.Інформація про загальні збори: 

30.04.2017р. Кворум зборів:58%. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку 
денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання лі-
чильної комісії, голови та секретаря зборів та затвердження регламенту 
зборів. 2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік. 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. 
5.Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та порядок 
розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2016 році.  
6.Обрання членів Наглядової ради, обрання Голови Наглядової ради.  
7.Обрання Ревізора. 6.Інформація про дивіденди: протягом звітного року 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»

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 «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 19122591
3. Місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-08-82 
5. Електронна поштова адреса: miratom@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента 
II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМП-
ЛЕКТ» вiд 23.04.2018р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «АТОМ ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» вiд 23.04.2018 р.): 

-припинено повноваження Голови правлiння Стефанова Iгора Вячес-
лавовича. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статут-
ному капiталi Товариства володiє у розмiрi 0,01%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних; 

-припинено повноваження Члена правлiння Можейко Тетяни Микола-
ївни. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статутному 
капiталi Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних; 

-припинено повноваження Члена правлiння Бойко Тетяна Сергiївна. 
Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Часткою у статутному капiталi 
Товариства володiє у розмiрi 0,02%. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних;

-обрано на посаду Голови правлiння Стефанова Iгора Вячеславовича 
строком на три роки. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у 
розмiрi 0,01%. Попередня посада - ВАТ «Атоменергокомплект, керiвник. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано на посаду члена правлiння Можейко Тетяну Миколаївну стро-
ком на три роки. Попередня посада - юрисконсульт юридичного вiддiлу 
ПАТ «Укргазбуд». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; 

-обрано на посаду члена правлiння Бойко Марiю Сергiївну строком на 
три роки. Останнi три роки працювала ФОП. Часткою у статутному капiталi 
Товариства не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

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

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з чинного законодавства. Голова правлiння Стефанов I. В., 23.04.2018. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРОТТОЛА»

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 використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http//trottola.informs.net.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 вчинен-

ня значних правочинiв: 21.04.2018. Назва уповноваженого органу, що 
прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: По-
передньо схвалити значні правочини, вартість кожного з яких переви-
щує 25 відсотків вартості активів АТ «Троттола» за даними річної фі-
нансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися акціонерним 
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не 
більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме право-
чини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяль-
ності АТ «Троттола» загальною граничною сукупною вартістю не біль-
ше 22 000 000 (двадцяти двох мільйонів) гривень 00 копійок, зокрема, 
але не обмежуючись: кредитні договори; договори позики; договори 
застави; іпотеки для забезпечення зобов’язань товариства та інших 
осіб; договори поруки для забезпечення зобов’язань АТ «Троттола» 
та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу будь-
якого майна АТ «Троттола», інші види договорів, передбачені законо-
давством України.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 58 918 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 37,34%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй: 480 500 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 405 950 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення: 405 950 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, 
згідно з чинним законодавством.

Генеральний директор АТ «Троттола»  Рущишин Я.І.
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Річна інформація  
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯН-
СЬКИЙ КАР'ЄР»; 00373729; 77044, Iвано-Франкiвська обл., Рогатин-
ський район, с.Лопушня; (03435)29998. 2.Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 24.04.2018р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: lk.pat.ua. 4.Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності: Приватна аудиторська фiрма «Полюс-аудит», 31790207.  
5..Інформація про загальні збори: 19.04.2017р. відбулися чергові за-
гальні збори. Кворум зборів: 52,6%. Осiб, що подавали пропозицiї до 
порядку денного немає. Перелiк питань, що розглядалися на загаль-

них зборах та результати розгляду питань: 1.Обрання лічильної комі-
сії загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання Голови та се-
кретаря зборів Товариства та затвердження регламенту роботи 
Зборів. 3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт про роботу Реві-
зійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду 
даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 
6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та 
порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 7.Припи-
нення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання 
членів Наглядової ради Товариства. 6.Інформація про дивіденди: 
протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛОПуШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР»

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

міжміський код та телефон емітента: ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОбЛЕНЕРГО» 22767506, 
29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, (0382)78-78-59

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.hoe.com.ua 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БДО», 20197074

5.Інформація про загальні збори акціонерів: Річні Загальні збори 
ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулись 26 квітня 2017 року. Кворум Зборів 
становив 90,10 %. На Зборах будо розглянуто наступнi питання порядку 
денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Това-
риства. 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загаль-
них зборiв Товариства. 3. Звiт Виконавчого органу про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства 
про роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 
2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Визна-
чення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8. Створення 
фонду технiчного переоснащення Товариства. 9. Розподiл прибутку Това-
риства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, в 
тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог 
передбачених законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 10. Прийняття рiшення 
про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товари-
ства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження 
умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової 
ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з чле-
нами Наглядової ради. 13. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товари-
ства на 2017-2018 роки. 

Рiчнi загальнi збори проведено вiдповiдно до частини 2 статтi 32 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», пунктiв 16.1 та 16.2 Статуту 
ПАТ «Хмельницькобленерго» за iнiцiативою Дирекцiї Товариства. Наглядо-
вою радою (протокол № 10 вiд 14.03.2017 р.) прийнято рiшення про затвер-
дження проекту порядку денного, визначено дату складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, 
дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
зборах - 20 квiтня 2017 р., затверджено текст Повiдомлення акцiонерiв, 
форму i текст бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного, а 
також обрана Реєстрацiйна комiсiя. Зборами прийнято рiшення про затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, основних напрямiв дiяльностi 
на 2017 рiк, створення фонду технiчного переоснащення, а також взято до 
вiдома звiт Виконавчого органу за результатами фiнансово – господарської 
дiяльност та Наглядової ради. Одне iз актуальних питань для акцiонерiв - 
розподiл прибутку та визначення дивiдендiв вирiшилося наступним чином: 
чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» у 2016 роцi, спрямувати: - 50% - на виплату дивiдендiв акцiонерам 
Товариства; - 5 % - на поповнення резервного капiталу Товариства; - 15 % 
- на поповнення фонду технiчного переоснащення Товариства; - 30 % - на 
поповнення обiгових коштiв Товариства та здiйснення витрат, передбаче-
них фiнансовим планом Товариства на 2017 рiк. Згiдно Закону України 
«Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства через закiнчення 
термiну повноважень членiв Наглядової радиї обрано його новий склад, до 

якого увiйшли представники Фонду державного майна України та акцiонера-
юридичної особи.Також затверджено умови договорiв з членами Наглядо-
вої радиї. 

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 привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивіден-
дів, грн.

0 0 4256624.49 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0.031636 0

Сума виплаче-
них дивіден-
дів, грн.

0 0 4229250.85 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

20.07.2017

Дата виплати 
дивідендів

24.10.2017 

Опис Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» у 2016 роцi прийнято Загальними зборами 
Товариства 26.04.2017 року (протокол № 26) у розмiрi 
50 % вiд чистого прибутку, що становило 4256624.49 грн., 
через депозитарну систему України в порядку, встанов-
леному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фон-
дового ринку». Вiдповiдно до Закону України «Про 
управлiння об’єктами державної власностi» щодо вимог 
сплати дивiдендiв господарськими товариствами, у яких 
50 вiдсоткiв i бiльше акцiй належать державi, та поста-
нови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.03.2017 р. № 120 
Товариство сплатило дивiденди на державнi 
корпоративнi права до 1 липня 2017 року в сумi 
2980016,80 грн. через Державне казначейство. Порядок 
виплати дивiдендiв, зокрема, визначення дати складен-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, прийнято на засiданнi Наглядової ради 
07.07.2017 р. (протокол № 3). Строк виплати дивiдендiв 
встановлено 26.10.2017 р.- шiсть мiсяцiв з дня прийнят-
тя рiшення Загальними зборами. Iз загальної нарахова-
ної суми дивiдендiв сплачено податок на доходи 
фiзичних осiб, вiйськовий збiр та податок на доходи 
нерезидентiв. Крiм того, у 2017 роцi виплачувались 
дивiденди за отриманими вимогами. З метою 
iдентифiкацiї осiб, якi мають право не отримання 
дивiдендiв за цiнними паперами, для можливостi випла-
ти їм дивiдендiв, а також сплати податкiв згiдно податко-
вого законодавства вони повиннi укласти договiр про 
обслуговування рахунка в цiнних паперах з вiдповiдною 
депозитарною установою.

В.о. Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» 
О.І.Козачук
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Річна інформація емітента
I. Основні відомості про емітента

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

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIжНАРОДНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ бАНК», код за ЄДРПОу 35810511,

м. Київ, 01015, вул. Лаврська, 16, тел. 044 351 79 00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії – 
27.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію – 
bank@ii-bank.com.ua.
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-

ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності – ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси», код за ЄДРПОУ 34619277;

5. Інформація про загальні збори 
19.04.2017 було проведено чергові Загальні збори акцiонерiв емітента, 

на яких розглядалися питання, пов’язані з затвердженням річних результа-
тів діяльності емітента та збільшенням статутного капіталу емітента (шля-
хом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до 
статутного капіталу частини прибутку).. 

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборiв не надавалися. Пе-
релік питань, внесених до порядку денного, було затверджено Наглядовою 

радою Банку. На Загальних зборах було прийнято рішення по всім питан-
ням порядку денного.

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

дивідендів не приймалося.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 8 913 774 6 892 808
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 922 964 4 534 997
Кошти в інших банках 9 966 46 372
Кредити та заборгованість клієнтів 1 987 276 2 120 341
Усього зобов’язань 8 629 866 6 684 678
Кошти банків 63 930 15 486
Кошти клієнтів 8 254 169 6 366 980
Усього власного капіталу 283 908 208 130
Статутний капітал 202 100 161 626
Чистий прибуток/(збиток) 75 778 42 620
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

835.01 469,65

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

835.01 469,65

Голова Правління  Людвик К.А.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIжНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ бАНК»

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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЛА РАДIО», 
23510519, вулиця Саксаганського, 91, кв. 6, 
м. Київ, Голосіївський р-н, Київська 
область, 01032, Україна, (044) 490-10-11

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.galaradio.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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАЛАНЕТ», 
31281324, вул. Саксаганського, б. 91, кв. 8, 
м. Київ, Голосiївський р-н, Київська 
область, 01032, Україна, (044) 238-06-06

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://galanet.pat.ua/

Річна інформація ПрАТ «ВТШФ «ДАНА»  
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-торгова швейна фірма «ДАНА», код за ЄДРПОу: 00309358, 
місцезнаходження: 04655, м. Київ вул. Глибочицька, 58, (м. Київ, вул. Кири-
лівська (Фрунзе) 82), міжміський код та телефон емітента (067) 467-0209

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: https://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/112305/
show

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчО-ТОРГОВА ШВЕЙНА ФІРМА «ДАНА»

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 «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпака, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54 
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ.Текст повідомлення:
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2018р.) 

попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- купівля – продаж товарів (металу, будівельних матеріалів, обладнання, 
устаткування, корпоративних прав, ЦП тощо) на суму не більше 
50  000  000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 8621,1 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 579,9723 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 859 778 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 13 847 538 шт. (що складає 99,91 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор    Непочатова Наталія Петрівна  24.04.2018 р.
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 Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, іден-
тифікаційний код згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон 
емітента

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ЗАВОД ЗбК-13", 
24343526, 61124 Харкiвська об-
ласть, Комiнтернiвський ра-
йон, м. Харкiв вул. Матросова, 
1А, 057-76-808-76

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://zbk.nr-avers.com.ua/reg_
zvit.html

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

АуДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙ-
ТІНГ" у ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2017 р. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Затвердження умов до-
говору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення за-
гальних зборiв акцiонерного товариства. 2.Обрання лiчильної комiсiї та 
припинення її повноважень. 3.Обрання Голови та секретаря загальних 
зборiв. 4. Про порядок проведення загальних зборiв.5.Визначення по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного 
голосування.6.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту.7.Звiт Наглядової Ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.8.Звiт 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.9.Затвердження рiчного звiту та балансу за 
2016 р., розподiл прибутку за 2016 рiк. 10.Вiдкликання Голови та членiв 
Наглядової ради Товариства.11.Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради.14.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Нiяких пропозицiй 
щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийняттi по всiх питан-
нях порядку денного, а саме:1.Умови договору № 11 вiд 15.03.2017 року 
з ТОВ "НР "АВЕРС" на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення 
проведення загальних зборiв акцiонерного товариства затверджено. 
2.Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з 
закiнченням загальних зборiв. 3.Голову та секретаря загальних зборiв 
обрано. 4. Порядок проведення загальних зборiв затверджено. 5.По-
рядок та способ засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного 
голосування затверджено.6.Звiт Генерального директора про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвер-
джено. Роботу Генерального директора визнано задовiльною. 7.Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 р. затверджено. Роботу Наглядо-
вої ради Товариства визнано задовiльною.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затверджено. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства визнано задовiльною. 9.Рiчний звiт та ба-
ланс за 2016 рiк затверджено, прибуток за 2016 рiк у розмiрi 412 000 грн. 
вирiшили направити на розвиток пiдприємства. 10.Голову та членiв На-
глядової ради Товариства вiдкликано.11. Голову та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства вiдкликано.12.Членiв Наглядової ради Товариства 
обрано.13.Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради.14.Ревiзiйну комiсiю Товариства обрано.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24 листопада 2017 р. 
Проведення позачергових зборiв Товариства iнiцiювала Наглядова 
Рада Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. За-
твердження умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпе-
чення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.  
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв.4. Про 
порядок проведення загальних зборiв.5. Визначення порядку та спосо-
бу засвiдчення бюлетенiв

для простого голосування.6. Про попереднє надання згоди на вчи-
нення значного правочину, який може вчинятися товариством протя-
гом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: 
на придбання ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", Iдентифiкацiйний код юридичної 
особи 24343526, у Харкiвської мiської ради шляхом укладення 
договорiв купiвлi-продажу земельної дiлянки iз земель терiторiальної 
громади м. Харкова iз земель промисловостi, транспорту, енергети-
ки, оборони та iншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) площею 5,2486, 
що розташованi за адресою: м. Харкiв, вулиця Кульчицького, 5, 
Слобiдський район, кадастровий номер: 6310136900:05:004:0033 
для реконструкцiї нежитлової будiвлi лiт. "Х-1" для розмiщення 
прохiдної, нежитлової будiвлi лiт. "К-1" (компресорна), капiтального 
ремонту нежитлової будiвлi лiт. "Ж-3" (головний корпус) та експлуатацiї 
будiвель та споруд заводу на умовах, запропонованих Харкiвською 
мiською радою, але за цiною не вище - 80 000 000,00 грн.7. Уповно-
важити Генерального Директора ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 24343526 - Коваля Олега Ми-
колайовича (паспорт: серiя МТ номер 107905 виданий Харкiвським 
РВГУМВСУ в Харкiвськiй обл. 24.06.2010р.) укласти (пiдписати) 
вiдповiднi договори купiвлi-продажу земельних дiлянок, додатки до 
них, у т.ч. акти приймання-передачi та iншi документи (заяви, картки 
тощо), необхiднi для набуття у власнiсть ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 24343526, вищевказаного 
майна в порядку, встановленому чинним законодавством (з правом 
уповноваження третiх осiб шляхом видачi довiреностi/довiреностей). 
8. Про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi товариства, а саме: Заключити з ПАТ КБ "При-
ватБанк" кредитний договiр в сумi до 2 000 000,00 грн (двох мiльйонiв 
грн 00 копiйок) пiд розмiщений депозит в ПАТ КБ "ПриватБанк" сро-
ком на 12 мiсяцiв. Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не над-
ходило. Рiшення прийняттi по всiх питаннях порядку денного, а саме: 
1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з 
закiнченням загальних зборiв. 2. Умови договору № 41 вiд 
30.10.2017 року з ТОВ "НР "АВЕРС" на iнформацiйне та органiзацiйне 
забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства 
затверджено. 3. Голову та секретаря загальних зборiв обрано. 4. По-
рядок проведення загальних зборiв затверджено.5. Порядок та спо-
соб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосуван-
ня затверджено.6. Надано повноваження Генеральному Директору 
на вчинення значного правочину за погодженням Наглядової ради 
Товариства, який може вчинятися товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: на придбання 
ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", Iдентифiкацiйний код юридичної особи 
24343526, у Харкiвської мiської ради шляхом укладення договорiв 
купiвлi-продажу земельної дiлянки iз земель терiторiальної громади 
м. Харкова iз земель промисловостi, транспорту, енергетики, оборо-
ни та iншого призначення (код КВЦПЗ 11.02) площею 5,2486, що 
розташованi за адресою: м. Харкiв, вулиця Кульчицького, 5, 
Слобiдський район, кадастровий номер: 6310136900:05:004:0033 
для реконструкцiї нежитлової будiвлi лiт. "Х-1" для розмiщення 
прохiдної, нежитлової будiвлi лiт. "К-1" (компресорна), капiтального 
ремонту нежитлової будiвлi лiт. "Ж-3" (головний корпус) та експлуатацiї 
будiвель та споруд заводу на умовах, запропонованих Харкiвською 
мiською радою, але за цiною не вище - 80 000 000,00 грн.7. Надано 
повноваження Генеральному Директору ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи укласти (пiдписати) вiдповiднi 
договори купiвлi-продажу земельних дiлянок, додатки до них, у т.ч. 
акти приймання-передачi та iншi документи (заяви, картки тощо), 
необхiднi для набуття у власнiсть ПАТ "ЗАВОД ЗБК-13", 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 24343526, вищевказаного 
майна в порядку, встановленому чинним законодавством (з правом 
уповноваження третiх осiб шляхом видачi довiреностi/довiреностей). 
8. Надано повноваження Генеральному Директору на вчинення зна-
чного правочину за погодженням Наглядової ради Товариства, якщо 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, а саме: Заключити з 
ПАТ КБ "ПриватБанк" кредитний договiр в сумi до 2 000 000,00 грн 
(двох мiльйонiв грн 00 копiйок) пiд розмiщений депозит в ПАТ КБ 
"ПриватБанк" сроком на 12 мiсяцiв. 
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЗАВОД ЗбК-13”
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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

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕ-
НОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«СІЕЙТІ», 
код за ЄДРПОУ 39441455, вул. Вільний 
Лужок, 6, м. Суми, 40000, 
(+380542)701223

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://siati.com.ua/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХАРКIВОПТ", 
01882918, 61124, Харкiвська 
область, Комiнтернiвський район, 
м. Харкiв, вул. Матросова, буд. 8-А, 
057-76-808-76

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

kharkovopt.cvetmet.com.ua

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

СIЛЬСЬКО ГОСПО-
ДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
З ОбМЕжЕНОю 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТю 
«уКРАїНА», 
код ЄДРПОУ 03794911, 
16562, Чернiгiвська обл., Бахмаць-
кий р-н., с. Голiнка, вул. Незалежностi, 
буд. 57 тел. (04635) 4 46 16 

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

stov-ukraina.in.ua 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Аудитор-
ська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 
36391522 

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 підприємства 
(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 154727 195835
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56108 59886
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4366 20800
Сумарна дебіторська заборгованість 17045 43816
Грошові кошти та їх еквіваленти 205 439
Власний капітал 44306 41051
Статутний капітал 3245 3245
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 35066 31811
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 50000 50172
Поточні зобов’язання і забезпечення 60421 104612
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 
нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14312418
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпа-

ка, 57
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 66-86-54 
5. Електронна поштова адреса: evgeniy@doslidniyzavod.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення:

Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 23.04.2018р.) 
затверджено вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- купівля у ТОВ «Альянс Фурнітура» комплектуючих до офісних меблів 
на суму не більше 20 000 000,00 грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 8621,1тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) – 231,9889 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 859 778 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 13 847 538 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
- 13 847 538 шт. (що складає 99,91 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

- продаж третім особам комплектуючих до офісних меблів на суму не 
більше 20 000 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 8621,1 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 231,9889 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13 859 778 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 13 847 538 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня  - 13 847 538 шт. (що складає 99,91 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення - 0 шт.(що складає 0% голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi 
голосуючих акцiй емiтента).

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. Директор                Непочатова Наталія Петрівна        24.04.2018 р.
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ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МЛИНМОНТАж”

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне 
товариство "Млинмонтаж", 
00953102, 49051 
Днiпропетровська область, 
м. Днiпропетровськ, 
вул. Полiтрука 
журкiна, буд. 1, 
067-568-58-25

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.mlinmontazh.nr-avers.
com.ua/reg_zvit.html

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

Аудиторська фірма 
"РЕЙТІНГ" у формі товари-
ства з обмеженою відпові-
дальністю, 23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2017 р. Перелiк 
питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження 
умов договору на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення про-
ведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 2. Обрання 
лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.3. Обрання Голови та 
Секретаря зборiв. 4. Про порядок проведення загальних зборiв.5.  Ви-
значення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та 
кумулятивного голосування.6. Звiт Голови правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 9. Затвердження рiчного звiту 
та балансу за 2016 р., розподiл прибутку за 2016 рiк. 10. Вiдкликання 
Голови та членiв Наглядової ради. 11. Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
Членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з членами Наглядової ради. 13. Вiдкликання Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного 
не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. За-
тверджено умови договору на iнформацiйне та органiзацiйне забез-
печення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. 
2.  Обрано лiчильну комiсiї, повноваження лiчильної комiсiї припиня-
ються пiсля закiнчення зборiв.3. Обрано Голову та Секретаря зборiв. 
4. Затверджено порядок проведення загальних зборiв. 5. Визначено 
порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятив-
ного голосування. 6. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено. Робо-
ту Правлiння визнано задовiльною. 7. Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк затверджено. Роботу Наглядової ради визна-
но задовiльною. 8. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк за-
тверджено. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнано задовiльною. 9. Рiчний 
звiт та баланс за 2016 рiк затверджено. Вирiшено прибуток за 
2016  рiк не розподiляти у зв'язку з його вiдсутнiстю. 10. Вiдкликано 
Голову та членiв Наглядової ради. 11. Обрано членiв Наглядової 
ради Товариства. 12. Затверджено умови цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
Членами Наглядової ради, встановлено розмiр їх винагороди, обра-
но особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) 
з членами Наглядової ради. 13. Вiдкликано Голову та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрано членiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 
Рiшення прийнятi по всiх питаннях. Позачергових зборiв не 
було.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«буД АГРОМЕХЗАПчАСТИНА» 

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 
«буД АГРОМЕХЗАПчАСТИНА» 
код за ЄДРПОУ 04836971;
місцезнаходження: 08292, Київська обл., 
м. Буча, вул.Заводська, буд.2; 
+38(04597)96402

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

budagromekhzapchastyna.informs.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ 

МІжНАРОДНОМу СПІВРОбІТНИЦТВу”
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 
"Центр реклами і сприяння 
міжнародному співробітництву" , 
21558858, Киянівський прову-
лок, 3-7, м.Київ, Шевченківський, 
Київська область, 04053, Україна, 
044 272 52 45

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

adcenter.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ВСЕуКРАїНСЬКИЙ НАуКОВО-ДОСЛIДНИЙ 

IНСТИТуТ АНАЛIТИчНОГО 
ПРИЛАДОбуДуВАННЯ”

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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ АНАЛIТИЧНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ", 33440021, 
вул. Шепелєва, будинок 2, м. Київ, 
Солом'янський, 03061, 044 502-13-68

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.ukranalyt.com.ua/
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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, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕ-
МА", 00226537, 61033 Харкiвська 
область, Київський район, м. Харкiв 
вул. Шевченка 317, 057-76-808-76

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://systema.pat.ua/emitents

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕНСПЕЦбуД", 
01416731, 61045 Харкiвська 
область Шевченкiвський район 
мiсто Харкiв вулиця Джанкой-
ська, будинок 76, (057) 7680876

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://uss.co.ua

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВАж ПРОМ-
АВТО МАТИКА", 21266653, 
61072 Харкiвська область, 
Шевченкiвський район, м. Харкiв, 
просп. Науки (просп. Ленiна), 56, 
(057) 76-808-76

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 річну інформацію

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

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 "ЗАВОД 
СуПуТНИК", код ЄДРПОУ 
02970300, вул. Межигірська, буд. 82-А, 
м. Київ, Подільський, Київська область, 
04080, (044) 467-51-09

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

02970300.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
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ 
ТОВАРИСТВО «ГАРАНТIЯ», 
14229456м. Київ , Печерський, 01601, 
м. Київ, Печерський узвiз, 3 (044)581-67-70,

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

www.guarantee.com.ua

Генеральний директор  Ногач О.М.

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГЕНТСТВО 
ТРЕТЬОГО ТИСЯчОЛІТТЯ" ,
код ЄДРПОУ 31841413,
вул. Солом'янська, буд. 11, м. Київ, 
Солом'янський, Київська область, 
03110, (044) 490-33-77

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

31841413.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ВИРОбНИчО ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «МТН-ПОЛТАВА»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ВИРОбНИчО ТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА «МТН-ПОЛТАВА», 
25158009, вул. Петрозаводська, 2 А, кім.414, м. Київ, Cолом'янський, 
03035, (044) 270-52-44, (0532) 56-39-70

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: mtn.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОч»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Полтавасортнасіннєовоч», 00490725, вул. Комарова, 9, м. Полтава, 
Полтавська обл., 36008, (0532) 67-88-06

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: nasinnyapoltava.ucoz.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРАїНА», 03766292, 68150 
Одеська область Татарбунарський р-н село Дивiзiя вул. Ленiна, буд. 102, 
(048) 7777013; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018; 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.
spatukraine.pat.ua; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАуДИТ», 
36921215; 5. Інформація про загальні збори: Черговi збори вiдбулися 
28.04.2017. Порядок денний зборiв затверджено Наглядовою радою. 
Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв з боку 
акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводи-
лись. Перелiк питань, що розглядався на зборах: 1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв товариства. 3. Затвердження рiчного звiту товариства. 

4.  Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбаче-
них законом. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядо-
вої ради. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 
7.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
8.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Прийняття рiшення про по-
переднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або 
послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Питан-
ня порядку денного усi розглянутi. З 1-10 питання прийнято рiшення, з 
11  питання решення не прийнято. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «уКРАїНА»

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИК»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05529900; Місцезнаходження 
- 65026, м. Одеса, Митна площа буд. 1-Б; Міський код, телефон та факс - 
(048) 722-30-59, 729-32-93; Електронна поштова адреса – info@odportcold.
pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації - http://odportcold.pat.ua; Вид особли-
вої інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» 

від 24.04.2018 року, прийнято рішення: - припинити повноваження Голови 
правлiння Тітовой Тетяни Ярославівни (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2017р. 
по 24.04.2018р.; - припинити повноваження члена правління, першого за-
ступника Голови правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не 
володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала 
дану посаду з 21.04.2017р. по 24.04.2018р.; - припинити повноваження 
члена правлiння Луньова Анатолiя Ростиславовича (фізична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа обіймала дану по-
саду з 21.04.2017р. по 24.04.2018р.; - призначити на посаду Голови 
правлiння Тітову Тетяну Ярославівну (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа не воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: генеральний директор, Голова правління; - 
призначити на посаду члена правління, Перший заступник Голови правлiння 
Хмелевського Iгора Миколайовича (фізична особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадова особа не володіє 
часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: головний інженер, член правління Перший 
заступник Голови правління; - призначити на посаду члена правління, За-
ступник Голови правління Луньова Анатолiя Ростиславовича (фізична осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. 
Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник ван-
тажної служби, член правління заступник Голови правління.; - призначити 
на посаду члена правлiння Романенко Асю Миколаївну (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), строком на 3 роки. Посадо-
ва особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, член прав-
ління; - призначити на посаду члена правлiння Бокiй Ольгу Павлiвну 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), строком 
на 3 роки. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний бухгалтер, член правління. Посадові особи не мають непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління ________ ТітоваТ.Я.

М.П. 24.04.2018р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «АГ-
РОСПЕЦТРАНССЕРВІС»; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00450915; 
Місцезнаходження - м. Одеса, вул. Новікова буд. 3; Міський код, телефон 
та факс - (048) 7281884, 7281884; Електронна поштова адреса - info@asts.
pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – www.asts.pat.ua; Вид особливої ін-
формації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «АСТС» від 24.04.2015р., прийнято рішення: 

- припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Задорожної 
Ольги Вікторівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), особа володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «АСТС» – 
0,0001%; обіймала посаду Голови (члена) Наглядової ради з 24.04.2015р. 
по 24.04.2018р.; - припинити повноваження члена Наглядової ради Сиче-
вої Тетяни Петрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), особа володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «АСТС» – 
0,4252%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 24.04.2015р. по 
24.04.2018р.; - припинити повноваження члена Наглядової ради Сатанов-
ської Олени Миронівни (фізична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), особа володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ «АСТС» 
– 0,0001%; обіймала посаду члена Наглядової ради з 24.04.2015р. по 
24.04.2018р.; - обрати на посаду члена Наглядової ради Задорожну Ольгу 
Вікторівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 

строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ «АСТС» – 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх 5 років: інженер по транспорту ТЕВ, начальник ТЕВ; Голова (член) На-
глядової ради «АСТС». Член Наглядової ради є акціонером та ні є: пред-
ставником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним 
директором; На засіданні Наглядової ради ПрАТ «АСТС», яке відбулось 
24.04.2018 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Задо-
рожну Ольгу Вікторівну; - обрати на посаду члена Наглядової ради Сичеву 
Тетяну Петрівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ «АСТС» – 0,4252%. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх 5 років: бухгалтер – касир відділу обліку, планування, звітності та фінан-
сування; член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: 
представником акціонера, представником групи акціонерів або незалеж-
ним директором; - обрати на посаду члена Наглядової ради Сатановську 
Олену Миронівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), строком на 3 роки, особа володіє часткою в статутному капіталі 
ПрАТ «АСТС» – 0,0001%. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх 5 років: завідуюча центральним складом відділу обліку, планування, 
звітності та фінансування; член Наглядової ради. Член Наглядової ради є 
акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціо-
нерів або незалежним директором. Посадові особи непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не мають. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління ________ Вишневський В.В.

м.п. 24.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЗIНЬКIВСЬКА 
СIЛЬГОСПТЕХНIКА", 
03756000, 38100 Полтавська 
область, Зiнькiвський район, 
мiсто Зiнькiв, вул. Прохорова, 4, 
(067)-568-58-25

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

24.04.2018

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

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

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

АуДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТІНГ" 
у ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОбМЕ-
жЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю, 
23913424

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)
Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2017 р. Перелiк питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинен-
ня її повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про 
порядок проведення загальних зборiв. 4. Визначення порядку та способу 
засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування. 5. Звiт 
Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 7. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 8. Затвердження рiчного звiту 
та балансу за 2016 рiк. 9. Про змiну типу (найменування) товариства з 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗIНЬКIВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" та надання повноважень 
щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку зi змiною типу (на-
йменування) товариства. 10. Про затвердження нової редакцiї Статуту Това-
риства, її пiдписання, та проведення державної реєстрацiї змiн до установ-
чих документiв Товариства. 11. Затвердження нової редакцiї положення про 
Загальнi збори товариства. 12. Затвердження нової редакцiї положення про 
Наглядову раду товариства. 13. Затвердження нової редакцiї положення про 
Виконавчий орган товариства. 14. Затвердження нової редакцiї

положення про Ревiзiйну комiсiю товариства. 15. Вiдкликання Голови та 
членiв Наглядової ради. 16. Вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 17. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  
18.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 19. Об-
рання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Пропозицiй до перелiку пи-
тань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку 
денного: 1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом 
з закiнченням загальних зборiв. 2. Голову та секретаря загальних зборiв 
обрано. 3. Порядок проведення загальних зборiв затверджено. 4. Поря-
док та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голо-
сування визначено. 5. Звiт Директора Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затверджено, 
роботу директора визнано задовiльною. 6. Звiт Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рiк затверджено , роботу наглядової ради визнано 
задовiльною. 7. Звiт Ревiзора (ревiзiйної комiсiї) Товариства за 2016 рiк 
затверджено, роботу ревiзора (ревiзiйної комiсiї) визнано задовiльною.  
8. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затверджено. Прибуток за 
2016 рiк не розподiляти у зв'язку з його вiдсутнiстю. 9. Затверджено 
змiнити тип (найменування) товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Зiнькiвська сiльгосптехнiка" на Приватне акцiонерне товариство 
"Зiнькiвська сiльгосптехнiка". Вирiшено надати повноваження директору 
товариства на здiйснення дiй щодо переоформлення документiв товари-
ства у зв'язку зi змiною типу (найменування) товариства. 10. Затвердже-
но нову редакцiю Статуту Товариства, виконання дiй щодо пiдписання 
Статуту у новiй редакцiї та засвiдчення нової редакцiї статуту у нотарiуса 
доручено Головi та секретарю зборiв. 11. Затверджено нову редакцiю по-
ложення про Загальнi збори товариства. 12. Затверджено нову редакцiю 
положення про Наглядову раду товариства. 13. Затверджено нову 
редакцiю положення про Виконавчий орган товариства. 14. Затверджено 
нову редакцiю положення про Ревiзiйну комiсiю товариства.15. Вiдкликано 
Голову та членiв Наглядової ради. 16. Вiдкликано Голову та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Обрано членiв Наглядової ради Това-
риства. 18.Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, 
встановлено розмiр їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 19. Об-
рано членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення прийнятi по всiх пи-
таннях. Позачерговi збори не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «бIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМбIНАТ», 
21007519, 67700 Одеська обл. Б-Днiстровський р-н м. Б-Днiстровський 
вул. Московська буд. 49-А, (04849) 22063; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 24.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: 21007519.sc-ua.com; 4. Найме-
нування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «ПРОФАуДИТ», 36921215; 5. Інформація 
про загальні збори: Черговi збори вiдбулися 28.04.2017. Порядок ден-
ний зборiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiї та змiни до 
перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв 

не надходили. Позачергові збри у звітному періоді не скликались. 
Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1.Обрання голо-
ви та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів. За-
твердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 
3.  Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за його наслiдками. 4. Розгляд та затвердження звіту нагля-
дової радиТовариства за 2016 рік. 5. Розгляд та затвердження звіту 
Ревізора Товариства за 2016 рік. 6. Розгляд та затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Розподіл прибутку, прийняття рішення 
про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодав-
стваУкраїни. Питання порядку денного усi розглянутi та прийнято 
рiшення 100% голосiв «за», якi зареєструвались для участi в зборах. 
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ ХЛАДОКОМбIНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне 
найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство«БІОВЕТФАРМ»; Код за ЄДРПОУ емітента: 00479617; Міс-
цезнаходження: 11703 м.Новоград-Волинський вул. Житомирська,100; 
Міжміський код, телефон та факс емітента:(04141) 5-35-02, 5-22-
55;Електронна поштова адреса:biovetfarm_nv@zt.ukrtel.net; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.biovetfarm.ho.ua; Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення: Черговими загальними зборами 

ПАТ «БIОВЕТФАРМ» 19.04.2018 р. (Протокол №19.04/18р. вiд 
19.04.2018 р.) було прийняте рiшення про змiну типу Товариства з 
Публiчного акцiонерного товариства «БIОВЕТФАРМ» на Приватне 
акцiонерне товариство «БIОВЕТФАРМ». Державна реєстрацiя 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в 
єдиному Державному Реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань проведена 24 квiтня 2018 року. 
3. Підпис: Голова правлiння Висоцький Валентин Петрович, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 24.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бІОВЕТФАРМ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчЕ Об’ЄДНАННЯ ОДЕСЬКИЙ 

КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2017 рік

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВИРОбНИчЕ Об'ЄДНАННЯ 
ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», 
30087693, 65007 м. Одеса 
вул. Водопровiдна, буд. 22, 
(048) 722-31-82.

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

okz.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СПЕЦбуД»

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Спецбуд», 01270641, вул. Островського, 2, м. Полтава, Пол-
тавська обл., 36014, (0532) 59-29-78

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: 01270641.infosite.com.ua

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чЕРНIВЕЦЬКИЙ ХЛIбОКОМбIНАТ»

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 «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. Електро-
нна поштова адреса: netchern@ukrpost.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково 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 ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
1. На підставі рiшення річних загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» вiд 23.04.2018р. (протокол №1) 
відбулися зміни у складі посадових осіб ємітнета, а саме:

- Припинено повноваження на посадах: голови наглядової ради 
Тараненка Олександра Миколайовича (володіє часткою у статутно-
му капіталі – 0,00024%); членів наглядової ради: Грязєвої Галини 
Олександрівни (частка в СК - 0.00365%) , Чернишової Олени Мико-
лаївни (частка в СК - 0,00024% ), Триндюка Юрія Григоровича (част-
ка в СК - 50.0001%), Триндюк Наталiї Миколаївни (частка в СК - 
2.3924%). Посадові особи перебували на посадах з 25.04.2017р.

- Обрано членами наглядової ради: Тараненка Олександра Ми-
колайовича (протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади директора 
ТОВ «Холдингова компанiя «Хлiбнi iнвестицiї» та голови наглядової 
ради ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат»); Грязєву Галину Олексан-
дрівну (протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади оператора 
комп’ютерного набору Чернiвецького кардiологiчного диспансеру, 
члена наглядової ради ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат) , Черни-
шову Олену Миколаївну (протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду 
член наглядової ради ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат»), Триндю-
ка Юрія Григоровича (протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду 
член наглядової ради ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат»), Триндюк 
Наталiю Миколаївну (протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду 
член наглядової ради ПАТ «Чернiвецький хлiбокомбiнат»). Вказані 
посадові особи не є представниками акціонера, групи акціонерів, не 
є незалежними директорами. Наглядова рада обрана строком на 
1 рік. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних да-
них. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
мають.

2. Рiшенням наглядової ради товариства вiд 23.04.2018р. (про-
токол засiдання №1) Тараненка Олександра Миколайовича обрано 
головою наглядової ради.

II. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

Директор            Гончар б.Л.  24.04.2018р.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛIСЯНКА»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

«Полiсянка», ідентифікаційний код юридичної особи 02969679, місцезна-
ходження 10029, м. Житомир, пров. 1-ий Сiнний, буд. 4, міжміський код і 
телефон емітента (0412) 47-35-14, 42-10-70.

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 www.polisianka.ho.ua.

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 
ідентифікаційний код юридичної особи 31133478.

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 28.04.2017 р. 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з 

питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Визначення по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 

3.Розгляд звiту генерального директора Товариства за 2016 рiк та при-
йняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

4.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду. 

5.Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 

6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 
7.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за результатами 

роботи в 2016 роцi. 
8.Припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради Товари-

ства. 
9.Про визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про 

затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою i членами 
Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання осо-
би, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради. 

10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
11.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 
рiшення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (пiдписання) зна-
чних правочинiв. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. Результати розгляду питань порядку денного: з усіх пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рі-
шення.

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

Генеральний директор ____________ Писаренко Валентина 
Володимирiвна
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ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї 

«КОЗОВАГАЗ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та: Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
«Козовагаз», 21131864, вул. I.Франка, 11, м. Козова, д/н, Тернопільська, 
47600, (03547) 2-14-26 2. Дата розкриття повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.kozovagaz.tgaz.te.ua4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обеженою 
відповідальністю аудиторська фірма ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС», 
22599983 5. Інформація про загальні збори 26.04.2017, чергові Пропо-
зицій щодо порядку денного від акціонерів товариства не поступало.По-
рядок денний: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів.3. Затвердження регламенту За-
гальних зборів.4. Звіт Голови Правління ПАТ «Козовагаз» про результа-
ти фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту.5. Звіт Голови Наглядової 
ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту.7. Затвердження річної фінансової звітності То-
вариства за 2016 рік.8. Визначення порядку покриття збитків за резуль-
татами діяльності Товариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку 
Товариства на 2017 рік.9. Припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.10. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства.11.Обрання Голови Наглядової ради з числа обраних членів 
Наглядової ради.12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру 
їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради.13. Про припинення Товариства 
шляхом ліквідації та затвердження рішення про ліквідацію Товариства. 
14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну 
комісію»15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів 
ліквідаційної комісії.16. Затвердження порядку та строків проведення 
ліквідації Товариства.17. Встановлення строку для подання претензій 
кредиторів.18. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами 
майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредито-
рів.Результати розгляду питань порядку денного:1 Обрати лічильну ко-
місію в такому складі : Голова лічильної комісії - Горпиняк В.М., секрета-
рем лічильної комісії -Ларву В.М. 2 Обрати голову і секретаря зборів в 
складі: Голова загальних зборів - Туцька О.А., секретар зборів - Бобир 
Н.В.3 час відведений для звітних доповідей - 15 хв., час відведений для 
інформацій - 10 хв., час відведений для виступів в обговоренні - 5 хв. 
4 Затвердити звіт голови правління ПАТ «Козовагаз» за 2016 рік та осно-
вні напрямки розвитку на 2017 рік 5 Звіт Наглядової ради затвердити . 
6 Річний звіт товариства та висновок ревізійної комісії - затвердити. 
7 Річну фінансову звітність товариства за 2016 рік - затвердити 8 Річний 
звіт затвердити, збиток 2016 року покрити за рахунок прибутків майбут-
ніх періодів, дивідендів не нараховувати. Плановий прибуток на 2017 рік 
розділити: фонд дивідендів - 15 %, інші фонди -85%.9 Припинити повно-
важення Голови та членів наглядової ради Товариства 
ПАТ «Козовагаз»:1 Кібук Людмила Дмитрівна - голови Наглядової 
ради;2. Ладишко Стефанія Антонівна - члена Наглядової ради;3. Сто-
лярська Надія Валентинівна - члена Наглядової ради.10 Обраними до 
складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Козова-
газ» є:1) Кібук Людмила Дмитрівна , уповноважений представник акціо-
нера -юридичної особи ПАТ»Тернопільгаз»;2) Пташник Наталія 
Ігорівна;3) Ярецька Надія Зіновіївна.11 Обрати головою Наглядової 
ради Кібук Людмилу Дмитрівну.12 Затвердити умови цивільно-правового 
договору з Головою Наглядової ради Уповноважити голову правління 
Столярського В.Я. на підписання від імені Товариства цивільно-
правового договору з обраним Головою Наглядової Ради».13 Діяльність 
публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
«Козовагаз» не припиняти14 Не затверджувати внутрішнього положен-
ня «Про ліквідаційну комісію», у зв'язку з відміною ліквідації 
товариства.15 Не обирати ліквідаційну комісію Публічного акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації «Козовагаз».16 Не затвер-
джувати порядок та строки ліквідації Товариства.17 Не встановлювати 
строку для подання претензій кредиторів.18 Не затверджувати порядок 
розподілу між акціонерами майна Товариства, що залишилось після за-
доволення вимог кредиторів. Позачергові збори не скликалися. 6. Ін-
формація про дивідендиЗа результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З 
ГАЗОПОСТАчАННЯ ТА ГАЗИФIКАЦIї 

«КРЕМЕНЕЦЬГАЗ»
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 з газопостачання та газифiкацiї «Кременецьгаз», 
14028568, Осовиця, 3, м. Кременець, д/н, Тернопільська, 47003, 03546 
21846 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://kremenetsgaz.tgaz.te.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи 
- підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Галичина-
аудитсервiс», 22599983 5. Інформація про загальні збори:25.04.2017, 
чергові Порядок денний сформоваий наглядовою радою товариства. 
Інших пропозицій та доповнень до порядку денного від акціонерів не 
поступало. Порядок денний1. Обрання голови та членів лічильної 
комісії.2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.3. Затверджен-
ня регламенту Загальних зборів.4.Звіт Голови Правління ПАТ «Креме-
нецьгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.5.  Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.7. Затвердження річ-
ної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 8. Визначення порядку 
покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році та 
плановий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік.9. Припинення по-
вноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.10. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства.11. Обрання голови Наглядової 
ради.12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винаго-
роди. 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
з членами Наглядової ради. 14.Про припинення Товариства шляхом лік-
відації та затвердження рішення про ліквідацію Товариства.15. Про за-
твердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комісію»16.  Ство-
рення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквідаційної 
комісії. 17. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації 
Товариства.18. Встановлення строку для подання претензій 
кредиторів.19. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами 
майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредито-
рів.Результати розгляду:1. Обрати лічильну комісію в складі трьох 
чоловік:Голова лічильної комісії - Юзик Юрій Павлович;Члени лічильної 
комісії Лесик Сергій Володимирович; Нестерук Юрій Георгійович2.Голо-
вою зборів обрати - Туницьку Г.А. Секретарем Шимчук Л.З.3.Затвердити 
запропонований порядок проведення (регламент) загальних 
зборів.4.Затвердити звіт Голови правління по підсумках фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5.Затвердити звіт голо-
ви Наглядової ради товариства за 2016рік .. Визнати роботу Наглядової 
ради задовільною. 6.Затвердити звіт звіт голови Ревізійної комісії за 
2016ік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.7.Затвердити фі-
нансову звітність за 2016 р.8.затвердити на 2017 рік плановий розподіл 
прибутку Товариства, що залишається після покриття збитків попере-
дніх періодів, прийнявши його за 100 відсотків, та направити: у фонд 
дивідендів - 15% чистого прибутку; інші фонди 85 % чистого 
прибутку.9.Припинити повноваження голови та членів Наглядової 
ради.10.брати до складу Наглядової ради :Підручну Наталію 
Дмитрівну,Ільченко Ірину Василівну, Кулину Андрія 
Олександровича.11. Обрати головою Наглядової ради Товариства упо-
вноваженого представника акціонера-юридичної особи - Підручну На-
талію Дмитрівну.12.затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться між Товариством і членами Наглядової ради. Встанови-
ти виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за 
цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.13.уповноважи-
ти Голову Правління Товариства, у встановленому законодавством по-
рядку, укласти та підписати цивільно-правові угоди між Товариством і 
членами Наглядової ради Товариства.14.ПАТ «Кременецьгаз» не 
ліквідовувати.15.Не затверджувати внутрішнє положення про ліквіда-
ційну комісію.16.Ліквідаційну комісію ПАТ «Кременецьгаз»не 
обирати.17. Порядок та строк проведення ліквідації Товариства» не 
затверджувати.18.не затверджувати строк для подання претензій креди-
торів ПАТ «Кременецьгаз».19.не затверджувати порядок розподілу між 
акціонерами майна Товариства, що ліквідовується, між кредиторами та 
акціонерами.Позачергові збори акціонерів не скликалися 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  
за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПубЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЗбОРIВГАЗ», 
21138352, вул.Набережна 2, м.Зборiв, Зборiвський, Тернопільська, 47201, 
03540) 2-26-45 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.20183. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://zborivgaz.tgaz.te.ua4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», 22599983 5. Інформація про 
загальні збори 21.04.2017, чергові Порядок денний сформований нагля-
довою радою товариства Пропозицій щодо порядку денного загальних 
зборів не надходило.Порядок денний 1. Обрання голови та членів лічиль-
ної комісії.2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів.3.Затвердження 
регламенту Загальних зборів.4.Звіт Голови Правління ПАТ «зборівгаз»» 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік 
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.5.Звіт Голови Наглядо-
вої ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6.Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.7.Затвердження річної фінансової звітності Товари-
ства за 2016 рік.8.Визначення порядку покриття збитків за результатами 
діяльності Товариства у 2016 році та плановий розподіл прибутку Товари-
ства на 2017 рік.9.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Товариства.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.11.Об-
рання Голови Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради. 
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради. Про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової ради. 13. Про припинення То-
вариства шляхом ліквідації та затвердження рішення про ліквідацію 
Товариства.14.Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквіда-
ційну комісію»15.Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та 
членів ліквідаційної комісії.16.Затвердження порядку та строків проведен-
ня ліквідації Товариства. 17.Встановлення строку для подання претензій 
кредиторів.18.Про затвердження порядку розподілу між акціонерами май-
на Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.Ре-
зультати розгляду питань порядку денного:1 Обрати лічильну комісію в 
такому складі : Голова лічильної комісії - Соловій Н.В. члени лічильної 
комісії -Громик С.М. та Мех Н.Є.2 Обрати голову та секретаря загальних 
зборів в складі : Голова загальних зборів - Бартош В.С., секретар загаль-
них зборів - Штогрин Г.М..3 - Час для виступів доповідачів з питань поряд-
ку денного - до 10 хвилин.- Час для виступів учасників у дебатах та обго-
вореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.- Час для відповідей на 
питання, довідки - до 3 хвилин.4 Звіт голови правління про підсумки 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Зборівгаз» за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту - затвердити .5 Звіт наглядо-
вої ради затвердити .6 Річний звіт товариства - затвердити.7 Річну фінан-
сову звітність товариства за 2016 рік - затвердити.8 Збиток 2016 року 
покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів, плановий прибуток на 
2017рік розділити таким чином : 30 % - фонд дивідендів та 70 % інші 
фонди.9 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради 
Товариства:Кібук Людмила Дмитрівна - голови Наглядової ради, членів 
Наглядової ради Штогрин Галина Михайлівна, Дужий Богдан Михайлович, 
Гірник Ігор Євгенович Лемещука Олександр Петровича . 10 Обраними до 
складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Зборівгаз» 
є:Резніченко Наталія Анатоліївна,уповноважений представник акціонера 
-юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
;Кібук Людмила Дмитрівна , уповноважений представник акціонера -юри-
дичної особи ПАТ»Тернопільгаз»;Штогрин Галина Михайлівна (представ-
ник акціонера -юридичної особи)Дужий Богдан Михайлович (представник 
акціонера -юридичної особи Гірник Ігор Євгенович (представник акціонера 
-юридичної особи 11 Обрати головою Наглядової ради Кібук Людмилу 
Дмитрівну.12 Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою 
Наглядової ради Уповноважити голову правління Кузьменка В.В. на під-
писання від імені Товариства цивільно-правового договору з обраним Го-
ловою Наглядової Ради».13 Діяльність товариства ПАТ « Зборівгаз» не 
припиняти.14 Внутрішнє положення «Про ліквідаційну комісію» не 
затверджувати.15 Ліквідаційну комісію - не створювати, в зв'язку з відмі-
ною ліквідації товариства.16 Порядок та строк ліквідації не встановлюва-
ти, в зв'язку з відміною ліквідації товариства.17 Порядок встановлення 
строку для подання претензій кредиторів публічного акціонерного товари-
ства по газопостачанню та газифікації «Зборівгаз» (код ЄДРПОУ 21138352) 
не встановлювати, в зв'язку з відміною ліквідації товариства18 Розподіл 
між кредиторами та акціонерами майна товариства не проводити , в 
зв'язку з відміною ліквідації товариства.Позачергові збори не скликалися. 
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПIЛЬВТОРМЕТ»

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 «Тернопiльвтормет», 00190762, 
вул Нацiонального Вiдродження 14, смт. В.Березовиця, Терно-
пiльський р-н, Тернопільська, 47724, (0352) 474398 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://00190762.smida.
gov.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи -  
аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЗАХІДАУДИТ», 33539238 5. Інформа-
ція про загальні збори:28.04.2017, чергові/Порядок денний сформо-
ваний та затверджений наглядовою радаю товариства Інших 
пропизицій до порядку денного від акціонерів не поступало.Порядок 
денний: 1.Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затверджен-
ня регламенту загальних зборів акціонерів.2.Звіт правління про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік.3.Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту наглядової ради.4.Звіт ревізійної комісії за 
2016 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про 
фінансово-господарську діяльність Товариства у 
2016 році.5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік.6.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Това-
риства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з ураху-
ванням вимог, передбачених законом.7.Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства на 2017 рік.8.Відкликання та обрання 
членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними.9.Укладення значних 
правочинів із АТ «Ощадбанк». 10.Затвердження/схвалення значних 
правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».11.Надання наглядовій раді 
Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання зна-
чних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.12.Надання по-
переднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися То-
вариством.Результати розгляду питань порядку денного:1 Надати 
реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії та обрати до 
складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Блеверов М.В., 
Озімко Г.Є. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропо-
нованому складі: голова лічильної комісії Озімко Г.Є, члени лічильної 
комісії Блеверов М.В. Обрати секретарем загальних зборів та дору-
чити ведення протоколу Чернецькому І.В. Затвердити регламент: для 
доповідей до 10 хв., для виступів акціонерів до 3 хв., для внесення 
пропозицій до 1 хв., для відповідей на запитання до 5 хв.2 Затверди-
ти звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2016 р.3 Затвердити звіт Наглядової ради товариства 
за 2016 р.4Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 
2016 р.5 Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2016 р.6 Диві-
денди за 2016 р. не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити 
за рахунок прибутків майбутніх періодів.7 Затвердити основні на-
прямки діяльності товариства на 2017 р.8 Відкликати попередній 
склад Наглядової ради Товариства. Обрати Наглядову раду товари-
ства в кількості 5 осіб в складі: Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi , 
Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад , Омран Хоссейн Золфалi, По-
жидаєв Ростислав Станiславович, Саргсян Карен Едiкович.9 Попере-
дньо надати згоду на вчинення значних правочинів спрямованих на 
забезпечення виконання зобов»язань товариства перед АТ «Ощад-
банк» як за кредитним договором так і за будь-якими кредитними пра-
вочинами. що можуть бути укладені між ними в майбутньому.10 Зня-
ти з розгляду порядку денного дане питання у зв2язку із відсутністю 
предмету розгляду.11 Надати Наглядовій раді товариства повнова-
ження щодо прийняття рішень про укладення значних правочинів 
будь-якого характеру12 Надати попереднє схвалення на згоду на 
укладення товариством значних правочинів будь-якого хараутеру, які 
можуть вчинятися з дати прийняття рішення Загальними зборами до 
дати проведення наступних чергових загальних зборів , але не пізні-
ше ніж 30.04.2018 р. та уповноважити Наглядову раду приймати рі-
шення щодо визначення істотних умов укладання товариством таких 
правочинів. Позачергові збори не скликалися.6. Інформація про диві-
денди: За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.
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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 «ДНIПРОАЗОТ», 05761620, Дні-
пропетровська обл. Пiвденний р-н 51909 м. Кам`янське вул. С.Х. Горобця,1, 
(0569) 58-47-90

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.azot.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВ «МАГ-АУДИТ», 31217385

5. Інформація про загальні збори: 
27.06.2017 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що виносять-

ся на голосування(порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):1. Обрання 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про при-
пинення її повноважень.2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення 
загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Правлiння ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.4. Розгляд 
звiту Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради.5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» за 2016 рiк.7. Визначення порядку розподiлу чистого 
прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» за пiдсумками роботи в 
2016 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження 
розмiру дивiдендiв Товариства.8. Визначення основних напрямiв дiяльностi 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» на 2017 рiк.9. Про змiну мiсцезнаходження 
Товариства.10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викла-
дення Статуту в новiй редакцiї.11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових 
внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та 
контролю Товариства.12. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв'язку iз скасуванням в 
Товариствi органу контролю «Ревiзiйна комiсiя».13. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.15. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укла-
датимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.16. Про вчи-
нення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв. За-
гальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення:По першому питан-
ню Порядку денного:»Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв»1.1.Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення 
пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань 
з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших пи-
тань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних 
зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати Депозитарнiй 
установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЕПОЗИ-
ТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ'Я», з яким Товариством укладено 
Договiр.1.2.Обрати строком повноважень до моменту оголошення про 
закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ 
ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ'Я».Акцiонерiв повiдомлено, що у вiдповiдностi до 
Наказу № 130617-06/В вiд 13.06.2017 р. по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ'Я», склад 
Лiчильної комiсiї наступний:- Голова Лiчильної комiсiї - Грищенко Антон 
Iванович;- член Лiчильної комiсiї - Климова Олена Борисiвна;- член 
Лiчильної комiсiї - Шпак Альона Миколаївна;- член Лiчильної комiсiї - 
Поворотнiй Юрiй Анатолiйович.

По другому питанню Порядку денного:»Прийняття рiшення з питань по-
рядку проведення загальних зборiв акцiонерiв»2.1.Затвердити наступний 
Регламент проведення загальних зборiв:- час для виступiв доповiдачiв з пи-
тань 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 Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх упо-
вноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, 
Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, Головi та секретарю Загальних 
зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, 
доповiдачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також 
запрошеним особам.- усi запитання, звернення по питанням порядку ден-
ного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по 

питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi 
Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв 
лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду 
вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (на-
йменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх 
пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.- голосування з 
питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно 
з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були 
затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Това-
риства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства для голосування.- бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень 
для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами про-
веденої реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товари-
ства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосу-
вання.- обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв 
та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення 
результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.- бюлетень для голосування визнається 
недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зраз-
ка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi 
акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної осо-
би 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; ?). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у 
бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуван-
ням (кумулятивне голосування).- в разi наявностi в бюлетенi для голосуван-
ня з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення 
(пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi 
затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). 
З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проекта-
ми рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 
1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення 
акцiонер повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскiльки з 
одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька 
проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером «ЗА» з 
декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома 
проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано 
недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИ-
МАВСЯ» з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома 
проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi. - 
бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 
пiдрахунку голосiв.- бюлетень для голосування не враховується лiчильною 
комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн 
або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.- допускається 
фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих 
питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або са-
мих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв на-
явного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною 
пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже про-
водиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для 
голосування).- особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представника-
ми, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на 
Загальнi збори акцiонерiв не допускаються. - у ходi загальних зборiв може 
бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення за-
гальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення пе-
рерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.- загальнi збори пiд час 
їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денно-
го за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку 
денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у загальних зборах.- в разi наявностi поважних 
пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з да-
ного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може бути запропо-
новано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання 
на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду 
без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 
50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях 
(бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводить-
ся. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без вине-
сення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не 
є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом 
вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування.- з 
усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх по-
ложень та чинного законодавства України.- протокол Загальних зборiв 
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акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
пiдписують Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:»Розгляд звiту Правлiння 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 
2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 
Товариства»3.1. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товари-
ства i положенням його установчих документiв.3.2. Звiт Правлiння Товари-
ства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк затвердити. 

По четвертому питанню Порядку денного:»Розгляд звiту Наглядової 
ради ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради»4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi визнати 
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товари-
ства i положенням його установчих документiв.4.2. Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рiк затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:»Розгляд висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї»5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Това-
риства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та 
напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих 
документiв.5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:»Затвердження рiчного звiту та 
балансу ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» за 2016 рiк»6.1. Затвердити рiчну фiнансову 
звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк.

По сьомому питанню Порядку денного:»Визначення порядку розподiлу 
чистого прибутку (покриття збиткiв) ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» за пiдсумками робо-
ти в 2016 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження 
розмiру дивiдендiв Товариства»Таким чином, загальними зборами акцiонерiв 
прийняте наступне рiшення: 7.1. Затвердити прибуток у розмiрi 
50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двiстi 
дванадцять гривень 81 копiйка), отриманий Товариством за 2016 рiк.7.2. При-
буток, отриманий Товариством у 2016 роцi у повному обсязi, у сумi 
50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двiстi два-
надцять гривень 81 копiйка), залишити нерозподiленим.7.3. Вiдрахування до 
резервного (страхового) капiталу Товариства не проводити у зв'язку iз його 
формуванням у необхiдному розмiрi, у вiдповiдностi до вимог законодавства 
України та Статуту ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».7.4. Дивiденди за результатами госпо-
дарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. 

По восьмому питанню Порядку денного:»Визначення основних напрямiв 
дiяльностi ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» на 2017 рiк»8.1. Основнi напрями дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк затвердити.

По дев`ятому питанню Порядку денного:»Про змiну мiсцезнаходження 
Товариства»9.1. У зв'язку iз перейменуванням мiста Днiпродзержинськ на 
мiсто Кам'янське (Постанова Верховної Ради України вiд 19.05.2016 
№ 1377-VIII), змiнити мiсцезнаходження ПАТ «ДНIПРОАЗОТ».9.2. Встано-
вити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 51909, Україна, 
Днiпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1.

По десятому питанню Порядку денного:»Про внесення змiн до Статуту 
Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї»10.1. Шляхом ви-
кладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни 
до Статуту, пов'язанi iз:- приведенням окремих положень Статуту у 
вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України;- змiною 
мiсцезнаходження Товариства (у зв'язку iз перейменуванням мiста 
Днiпродзержинськ на мiсто Кам'янське);- скасуванням в Товариствi органу 
контролю «Ревiзiйна комiсiя».(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариство вiд 27.06.2017 р.).10.2. Делегувати Головi Правлiння 
Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.06.2017 р.10.3. Доручити Головi 
Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на 
пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством 
порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, 
затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 27.06.2017р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:»Вiдмiна дiючих та затвер-
дження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 
управлiння та контролю Товариства»11.1. З дати проведення державної 
реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 27.06.2017 р., вважати такими, що втратили 
чиннiсть дiючi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння 
та контролю Товариства.11.2. У зв'язку iз приведенням окремих положень 
Статуту Товариства у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi Украї-
ни, затвердити новi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв 
управлiння та контролю Товариства:- Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОАЗОТ»;- 
Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНIПРОАЗОТ»; - Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНIПРОАЗОТ», та встановити, що датою 

набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 
управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної 
реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 27.06.2017 р.11.3. Делегувати Головi Правлiння 
Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 
управлiння та контролю Товариства в редакцiях, затверджених рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв 27.06.2017 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:»Прийняття рiшення про 
припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у 
зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна комiсiя»» 
12.1. У зв'язку iз внесенням до Статуту Товариства змiн, пов'язаних iз скасу-
ванням в Товариствi органу контролю «Ревiзiйна комiсiя», припинити повно-
важення дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОАЗОТ». 
12.2. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття 
даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.

По тринадцятому питанню Порядку денного:»Прийняття рiшення про 
припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства»Рiшення не прийняте.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:»Обрання членiв Нагля-
дової ради Товариства»Рiшення не прийняте.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:»Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укла-
датимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлен-
ня розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради»Рiшення не прийняте.

По шiстнадцятому питанню Порядку денного:»Про вчинення значних 
правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв»16.1.Затвердити 
вчиненi Правлiнням ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» у перiод з 26.05.2016 року по 
27.06.2017 року значнi правочини, сукупна ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що є предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за 2015 та 2016 роки (перелiк вчинених Правлiнням 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» значних правочинiв додається до протоколу загальних 
зборiв акцiонерiв - Додаток № 2 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» вiд 27.06.2017 р.).16.2.Надати попередню згоду на 
вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загаль-
них зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути пред-
метом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2016 рiк, а саме: «правочини, направленi на отримання Товариством грошо-
вих коштiв (договори позики, кредитнi договори), - граничною сукупною 
вартiстю правочинiв 1 445 500 000,00 грн. (один мiльярд чотириста сорок 
п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок); «правочини по забезпе-
ченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за 
укладеними договорами (договори застави, поруки), - граничною сукупною 
вартiстю правочинiв 2 891 000 000,00 грн. (два мiльярди вiсiмсот дев'яносто 
один мiльйон гривень 00 копiйок); «правочини, направленi на отримання 
Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною вартiстю 
правочинiв 1 030 000 000,00 грн. (один мiльярд тридцять мiльйонiв гривень 
00 копiйок); «правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги, - гра-
ничною сукупною вартiстю правочинiв 1 053 000 000,00 грн. (один мiльярд 
п'ятдесят три мiльйони гривень 00 копiйок); «правочини по придбанню Това-
риством амiаку, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 
9 300 000 000,00 грн. (дев'ять мiльярдiв триста мiльйонiв гривень 00 копiйок); 
«правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством амiаку, - граничною су-
купною вартiстю правочинiв 2 000 000 000, 00 грн. (два мiльярди гривень 
00 копiйок); «правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством карбамiду 
(сечовини), - граничною сукупною вартiстю правочинiв 16 500 000 000,00 грн. 
(шiстнадцять мiльярдiв п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок); «правочини 
по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 
6 000 000 000,00 грн. (шiсть мiльярдiв гривень 00 копiйок).16.3. Значнi пра-
вочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у 
вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення 
(укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження 
Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. 16.4. Уповноважити 
Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих за-
гальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд 
iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання попереднього 
дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимага-
ється згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв. 16.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних 
зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження зго-
ди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв перевищує 25 
та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається 
згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв).

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
«Борщiвгаз», 21133751, Об»їздна, 1, Борщiв, Борщiвський, Тернопільська, 
48700, () (03541) 2-28-53 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21/04/20183. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://borshchivgaz.tgaz.te.ua/4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
аудиторська фірма «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», 225999835. Інформація 
про загальні збори 20.04.2017, чергові Порядок денний сформований та 
затвержений наглядовою радою товариства. доповнень до порядку денно-
го від акціонерів товариства не поступало.Порядок денний.1. Обрання го-
лови та членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів. 4. Звіт Голови Прав-
ління ПАТ «Борщівгаз» про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту. 6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.7. Затвердження річного звіту То-
вариства за 2016 рік.8. Визначення порядку покриття збитків за 
результатами діяльності Товариства у 2016 році та плановий розподіл при-
бутку Товариства на 2017 рік. 9. Припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. 11. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 12.Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та голо-
вою Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядо-
вої ради. 13. Припинення повноважень членів правління Товариства.  
14. Обрання членів правління Товариства. 15. Про припинення Товариства 
шляхом ліквідації та затвердження рішення про ліквідацію Товариства. 
16. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквідаційну комісію». 
17. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та членів ліквідацій-
ної комісії.18. Затвердження порядку та строків проведення ліквідації Това-
риства. 19. Встановлення строку для подання претензій кредиторів. 20. Про 
затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства, що 
залишилося після задоволення вимог кредиторів.Результати розгляду пи-
тань порядку денного:1 до складу лічильної комісії обрано:Крисак Орисю 
Дмитрівну - голова лічильної комісії;Проданик Інну Петрівну - 
секретар;Парнета Олександру Василівну - член лічильної комісії.2 обрано-
Побер Ірину Дмитрівну - головою зборів.Трибель Ольгу Йосипівну - секре-
тарем зборів.3 Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів 
акціонерів:- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 
30 хвилин.- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 
порядку денного - до 5 хвилин.- Час для відповідей на питання, довідки - до 
3 хвилин.- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово 
може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та пред-
ставникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 

Товариства.- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного За-
гальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питан-
ням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та 
секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної 
комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного пи-
тання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) 
акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.- Голосування з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім п.10, проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, 
яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані 
учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.- Голо-
сування з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів п.10 про-
водиться кумулятивним голосуванням виключно з використанням бюлете-
нів для кумулятивного голосування, форма і текст, яких були затверджені 
Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних 
зборів акціонерів Товариства для кумулятивного голосування.4 Роботу 
правління признати задовільною, звіт голови правління затвердити.5 Робо-
ту Наглядової ради признати задовільною, звіт голови Наглядової ради 
затвердити.6 Роботу Ревізійної комісії признати задовільною, звіт голови 
Ревізійної комісії затвердити.7 Затвердити річний звіт Товариства за 
2016 рік. Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2016 рік не 
нараховувати.8 Збиток в сумі 51 тис. грн. за 2016 рік покрити за рахунок 
прибутку майбутніх періодів. Затвердити на 2017 рік плановий розподіл 
прибутку Товариства, що залишається після покриття збитків попередніх 
періодів , прийнявши його за 100 відсотків, та направити:- у фонд дивіден-
дів 15% чистого прибутку;- на соціальні гарантії колективу 85 % чистого 
прибутку9 Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 
Товариства.10 До складу наглядової ради обрані:Кібук Людмила Дмитрів-
на  - представник акціонера юридичної особи ПАТ «Тернопільгаз».Трибель 
Ольга Йосипівна - представник акціонера юридичної особи ПАТ «Терно-
пільгаз».Голубець Світлана Миколаївна - представник акціонера юридич-
ної особи ПАТ «Тернопільгаз».Луцький Сергій Володимирович - представ-
ник акціонера юридичної особи ПАТ «Тернопільгаз».Пташник Андрій 
Юрійович - представник акціонера юридичної особи НАК «Нафтогаз 
України».11 Обрати головою Наглядової ради Товариства Кібук Людмилу 
Дмитрівну.12 Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та 
членами Наглядової ради. Призначити голову правління Товариства як 
особу, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 
головою та членами Наглядової ради.13 Припинити повноваження членів 
правління Товариства Козак М. С. та Стахняка І. О.14 обрати членами 
правління Товариства Стахняка Омеляна Володимировича та Луцьку Оль-
гу Михайлівну.15 не припиняти шляхом ліквідації Публічного акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації «Борщівгаз» (код ЄДРПОУ 
21133751, адреса: 48702, Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Об'їздна,1). 
16 не затверджувати внутрішнє положення «Про ліквідаційну комісію» 
ПАТ «Борщівгаз».17 не створювати ліквідаційну комісію 18 не затверджу-
вати порядок та строки ліквідації товариства 19 не встановлювати строк 
для подання претензій кредиторів 20 не затверджувати порядок розподілу 
між акціонерами майна Товариства.Позачергові збори акціонерів не 
скликалися.6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «бОРЩIВГАЗ»

 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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕб-
ЗАВОД», 04865033, 11154 житомирська 
область Овруцький район село Норинськ 
вулиця Шкiльна, будинок 16, 04148 63 0 24

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.norunzd.ho.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "бАХчОВИК", 00483553, 
87524 Донецька область мiсто Марiуполь 
вулиця Сєченова, будинок 73, 
примiщення 51, 
095-292-34-54, 095-292-39-14

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

bakhchevik.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «Бере-
жанигаз», 21136718, вул. Шевченка,33, Тернопільська обл., м.Бережани, 
Бережанський, Тернопільська, 47501, (03548) 21429 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 21.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://berezhanigaz.tgaz.te.ua 
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Галичина-аудитсервіс», 225999835. Інформація про загальні збори 
20.04.2017, чергові Порядок денний загальних зборів акціонерів сформо-
ваний наглядовою радою товариства Інших пропозицій щодо порядку 
денного загальних зборів не надходили.Порядок денний:1. Обрання голо-
ви та членів лічильної комісії.2. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів.3. Затвердження регламенту Загальних зборів.4.Звіт Голови Прав-
ління ПАТ «Бережанигаз» про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.5. Звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.6. Звіт голови Ревізійної комісії за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річної 
фінансової звітності Товариства за 2016 рік.8. Визначення порядку по-
криття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році та пла-
новий розподіл прибутку Товариства на 2017 рік.9. Припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства.10. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства.11.Обрання голови Наглядової ради з числа 
обраних членів Наглядової ради.12. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.13.Про припинення 
Товариства шляхом ліквідації та затвердження рішення про ліквідацію 
Товариства.14. Про затвердження внутрішнього положення «Про ліквіда-
ційну комісію»15. Створення ліквідаційної комісії та обрання Голови та 
членів ліквідаційної комісії.16.Затвердження порядку та строків проведен-
ня ліквідації Товариства.17. Встановлення строку для подання претензій 
кредиторів.18. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами 
майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
Результати розгляду питань порядку денного:1Обрати лічильну комісію в 
такому складі :Голова лічильної комісії - Кузенко Г.М.Члени лічильної комі-
сії - Костельна І.Я., Галай О.П.2 Обрати головою загальних зборів - Халу-
пу  Г.О. Обрати секретарем загальних зборів -Безручко Г.О.3 - час, відве-
дений для звітних доповідей- до 15 хв; - час, відведений для 
інформації  - до 10 хв; - час, відведений для виступів в обговоренні -до 
5хв; - можливість оголошення перерви.4 Затвердити звіт Голови правлін-
ня ПАТ «Бережанигаз» по підсумках фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.5 Затвердити звіт Голови Наглядової ради за 

2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту про спряму-
вання роботи Наглядової ради в 2017 році на покращення фінансового 
стану Товариства та здійснення діяльності відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства».6 Затвердити звіт голови Ревізійної комісії за 
2016 рік з урахуванням пропозицій за наслідками розгляду звіту та затвер-
дити висновки ревізійної комісії за 2016рік.7 Затвердити Баланс Товари-
ства станом на 31.12.2016рік (Форма№1); Звіт про фінансові результати за 
2016 рік(Форма№2); Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік(Форма 
№3);Звіт про власний капітал за 2016 рік(Форма№4),Примітки до річної фі-
нансової звітності за 2016рік.8 Збитки, отримані Товариством за результа-
тами діяльності у 2016 році в розмірі 7 тис.грн.(сім тисяч грн.) покрити за 
рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.По причині одержаного за 
2016 рік чистого збитку дивіденди не нараховувати.Затвердити на 2017 рік 
плановий розподіл прибутку Товариства, прийнявши його за 100 відсотків, 
та направити: у фонд дивідендів15% чистого прибутку, інші фонди 85% чи-
стого прибутку.9 Припинити повноваження голови та членів Наглядової 
ради Товариства ПАТ «Бережанигаз»1. Караванського О.І. - голови Нагля-
дової ради, 2.Лемещук О.П., членів Наглядової ради: Мендика І.П., Гаври-
люка Я.Р., Бабухівського В.М. 10 Обраними до складу Наглядової ради 
наступні посадові особи, терміном на 1рік: 1.Караванський О.І.- представ-
ник акціонера - юридичної особи ПАТ «Тернопільгаз»-член Наглядової 
ради; 2.Пташник А.Ю. -представник акціонера -юридичної особи НАК «На-
фтогаз України - член Наглядової ради; 3.Гаврилюк Я.Р -представник акці-
онера -юридичної особи ПАТ «Тернопільгаз»- член Наглядової ради; 
4.Резніченко Н.А.- представник акціонера- юридичної особи НАК «Нафто-
газ України»- член Наглядової ради;5.Петрух В.В. - акціонер ПАТ Бережа-
нигаз»- член Наглядової ради.11 Обрати Головою Наглядової ради Кара-
ванського Олега Івановича. 12 1.Затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться між Товариством і головою та членами На-
глядової ради.2. Уповноважити Голову Правління Товариства, у встанов-
леному законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові 
угоди між Товариством і головою та членами Наглядової ради 
Товариства.3.Встановити виконання обов'язків голови та членів Наглядо-
вої ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі.13 Діяльність Публічного акціонерного товариства по газопостачан-
ню та газифікації «Бережанигаз» (код ЄДРПОУ 21136718, адреса м.Бере-
жани, вул.Шевченка, 33.) не припиняти.14 Внутрішнього положення « Про 
ліквідаційну комісію» не затверджувати в зв»язку з відмінною ліквідації 
товариства.15Ліквідаційну комісію Публічного акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації «Бережанигаз» (код ЄДРПОУ 21136718) - не 
створювати, в зв'язку з відміною ліквідації товариства.16 Порядок та строк 
ліквідації публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифі-
кації «Бережанигаз» (код ЄДРПОУ 21136718_) не встановлювати, в зв'язку 
з відміною ліквідації товариства.17 Строку для подання претензій кредито-
рам не встановлювати в зв»язку з відміною ліквідації товариства.18 Розпо-
діл між акціонерами майна товариства не проводити, в зв'язку з відміною 
ліквідації товариства.Позачергові збори акціонерів у звітному році не 
скликалися.6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попе-
реднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «бЕРЕжАНИГАЗ»

 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 "ПРИАЗОВ'Є", 00724790, 
87524 Донецька область мiсто Марiуполь 
вулиця Сєченова, будинок 73, 
примiщення 51, 
095-292-34-54, 095-292-39-14

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

priazovie.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «юРИДИчНА ФIРМА 
«ЛЕКС ПЛюС», 33620350, 01054 мiсто 
Київ вулиця Олеся Гончара, будинок 73, 
офiс 5, (044)237-02-17

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://lexplus.com.ua/
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ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТю «НIКО»

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «НIКО», 
20390397, 07850 Київська 
область бородянський район 
смт. Клавдiєво-Тарасове 
вулиця Карла Маркса, 
будинок 44б,
(095) 282 66 10

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://nikopharm.ua/ua/ua/
otchyotnost/

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
АуДИТОРСЬКА ФІРМА 
«бЛИСКОР», 30116289

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

Заповнюють емітенти - 
акціонерні товариства

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

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТю «IНВЕСТИЦIЙНI 

бIЗНЕС РIШЕННЯ»
 Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйнi 
бiзнес Рiшення», 36845852, 01133 
м. Київ, вул. Щорса, б. 31, 
(044)229-20-14

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

23.04.2018 

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

http://ibr-ua.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторська 
фірма «блискор», 30116289

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

Заповнюють емітенти - акціонерні 
товариства

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

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НОРД", 
13533086, 84322 Донецька область 
д/н м.Краматорськ 
вулиця Шкiльна, буд 117, 
(0622) 63-14-90

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://www.nord.ua/press/docs/

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

Аудиторська фірма в формі 
товариства з обмеженою відпові-
дальністю "Ніка-аудит", 24647491

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

30.04.2017р На зборах були присутнi 3 
акцiонери, якi володiють акцiями 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "НОРД" в кiлькостi 
12 334 949 штук з правом голосу. 
Таким чином, на зборах присутнi 
акцiонери, що володiють 19,67% вiд 
загальної кiлькостi голосiв. Лiчильна 
комiсiя констатутувала про вiдсутнiсть 
кворуму для проведення чергових 
загальних зборiв ПАТ "НОРД" i вважає 
збори такими, що не вiдбулися

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попередньо-
го 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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «юГ-АГРО»

2. Код за ЄДРПОУ 32577534
3. Місцезнаходження 87042, Донецька область, 

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

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0624) 62 55 68 (0624) 62 55 43 

5. Електронна поштова адреса jug-agro@linknet.org.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://jug-agro.prat.ua 

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

II. Текст повідомлення
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 330 896. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 330 893 . Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 2 . Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 . Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що «утримався» вiд прийняття рiшення: 0 . Рiшення прийнято бiльшiстю 
голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в за-
гальних зборах. Повний зміст особливої інформації, що підлягала виправлен-
ню була опублікована у № 77 «Вiдомостi НКЦПФР» від 23.04.2018 р..

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування 
посади Цололо Лазар Володимирович 

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.04.2018

(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Чорткiвський сирзавод», 00447209, вул. Копичинецька, 130, 

м. Чорткiв, Чорткiвський р-н, Тернопільська, 48500, (03552) 2-62-37 
2.  Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018.3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
chortkivcur.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«чОРТКIВСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Мшанецьке», 00387022, д/в, с.Мшанець, Теребовлянський, Тер-

нопільська, 48161, (03551) 4-77-38 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 21/04/2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: mshanech.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МШАНЕЦЬКЕ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кременецький завод металовиробів», 14035982, 

вул. Текстильникiв, 1, Тернопільська обл. м.Кременець, -, Тернопіль-
ська, 47002, ((03546) 243-60 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
21/04/2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: kzpm.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОбІВ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАбРИКА»

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МИРОНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 30830662, Україна Чер-
каська обл. Канiвський р-н 19031 село Степанцi вулиця Слобода будинок 
25, (04736) 3-85-23

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: www.mpf.org.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЗНЯКИ-жИЛ-буД»

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне акціо-
нерне товариство «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», 24089818, 02068, м. Київ, 
вул. Анни Ахматової, 3, (044) 499 22 77

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2017

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТОТАЛ АУДИТ», 40960805.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення 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 пе-
реліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів за-
значаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини): Чергові загальні збори акціонерів відбулись 18 квітня 
2017 р. Питання які розглядались на зборах: 1. Про обрання голови та се-
кретаря Загальних зборів; визначення способу голосування; затвердження 
переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними збора-
ми акціонерів; обрання лічильної комісії. 2. Затвердження річного звіту та 
звіту зовнішнього аудитора за 2016 р. 3. Розгляд звіту наглядової ради, зві-

ту правління, звіту ревізора за 2016 р. та прийняття рішень за наслідками 
розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 
2016. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства 
за 2016 р. 5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів. 
6.  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017р. 7. За-
твердження Статуту Товариства у новій редакції. 8. Припинення повнова-
жень членів наглядової ради. 9. Обрання членів наглядової ради, затвер-
дження 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 та від-
кликання голови та членів ревізійної комісії (ревізора). 11. Призначення та 
відкликання голови та членів виконавчого органу та інших органів Товари-
ства. 12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. 6. Інфор-
мація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у разі при-
йняття 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 результата-
ми звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це також зазначається): Виплата дивідендів по акціям не 
здійснюється, згідно прийнятого рішення на чергових загальних зборах 
Приватного акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» Протокол від 
18 квітня 2017 року питанням п'ятим порядку денного на якому було: «Роз-
гляд питання про нарахування та виплату дивідендів». Ухвалила: Врахову-
ючи, що у 2016 році Товариством отримано збиток у розмірі 28 563 тис. грн.. 
Питання нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не розглядати. Го-
лосувала: За – 3500 голосів; Проти – 0; Утрималися – 0; Рішення прийнято 
одноголосно. Згідно зареєстрованих проспектів емісії випущених облігацій 
дивіденди по облігаціям не нараховуються та не сплачуються.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«чЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМбIНАТ»

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБIНАТ», 00306851, Україна 
Черкаська обл. Соснiвський р-н 18028 мiсто Черкаси вулиця В'ячеслава 
Чорновола будинок 170, (0472) 64-53-33

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: www.silkck.com
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, 

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬ-
МIСЬКГАЗ», 21155959, вул. Митрополита Шептицького,20, м. Тернопiль, 
д/в, Тернопільська, 46008, (0352) 25-14-83 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: 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс», 225999835. Інформація про 
загальні збори 14.12.2017, позачергові Проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів ініціювала Наглядова рада товариства. Пропозицiї щодо 
порядку денного поступили та затверджені Наглядовою радою товариства 
Пропозиції щодо питань включених до порядку денного загальних зборів від 
акціонерів не надходили.Порядок денний 1. Про обрання голови та членів 
Лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря Зборів.3. Затвердження 
порядку (регламенту) проведення Зборів. 4. Про зміну типу Товариства.  
5. Про зміну найменування Товариства. 6. Внесення змін до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції.7. Про обрання уповнова-
женої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здій-
снення дій щодо державної реєстрації Статуту. 8. Затвердження внутрішніх 
положень Товариства в новій редакції.Результати розгляду питань порядку 
денного:1 Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства:Панюс Галина 
Михайлівна;Губрик Надія Петрівна; Яроцька Олександра Михайлівна 2 Об-
рати головою та секретарем Зборів:Шамрая Анатолія Федоровича.Панчук 
Світлану Миколаївну.3 Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акці-
онерів Товариства:- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного 
- до 30 хвилин.- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з 
питань порядку денного - до 5 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.- Для виступів на 
Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акці-
онерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядо-
вої ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.4 Змінити тип товари-
ства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство.5 Змінити назву товариства:Повне найменування українською 
мовою : «Приватне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»англійською 
мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TERNOPILMISKGAZ».Скороче-
на назва:українською мовою: ПрАТ «Тернопільміськгаз»англійською мовою: 
PRJSC «TERNOPILMISKGAZ».6 Внести зміни до Статуту Товариства шля-
хом викладення його в новій редакції.7Уповноважити голову та секретаря 
Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими 
Зборами. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його 
обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установлено-
му порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, за-
твердженій цими Зборами. 8 Затвердити внутрішні положення Товариства в 
новій редакції.27.04.2017, черговіПропозицiї щодо порядку денного поступи-
ли та затверджені Наглядовою радою товариства Пропозиції щодо питань 
включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили.
Порядок денний 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.  
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 3. Затверджен-
ня порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. 4. Звіт 
Правління Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт та висно-
вки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії.  
6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Наглядової Ради. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік, розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсум-
ками 2016 року та розподіл планового прибутку на 2017 рік. 8. Попереднє 
ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природного газу на 2017р.  
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 10. Про об-
рання голови та членів Наглядової ради. 11.Затвердження умов договору 
(контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради Товари-

ства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Това-
риства договору (контракту) з головою та членами Наглядової ради. 12. При-
пинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. 13. Про обрання 
голови та членів Ревізійної комісії.14. Затвердження умов договору (контрак-
ту), що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та 
визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства 
договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії.Результати роз-
гляду питань порядку денного1 Обрати Лічильну комісію Загальних зборів 
Товариства:Панюс Галина Михайлівна;Губрик Надія Петрівна; Яроцька Олек-
сандра Михайлівна2 Обрати Головою та секретарем Загальних зборів 
Товариства:Шамрая Анатолія Федоровича.Панчук Світлану Миколаївну.3 За-
твердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:- Час 
для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 30 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань поряд-
ку денного - до 5 хвилин.- Час для відповідей на питання, довідки - до 
3 хвилин.- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово 
може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та пред-
ставникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 
Товариства. 4 Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік та основні 
напрями розвитку на 2017рік. Визнати роботу Правління задовільною.5 За-
твердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати 
роботу Ревізійної комісії задовільною

6 Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу 
Наглядової ради задовільною7 Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 
Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати. На 
2017 рік в фонд дивідендів направити 30% одержаного чистого прибутку по 
підсумках роботи Товариства за 2017р.8 1.1. Погодити укладені Товариством 
договори на придбання природного газу, розподілу (транспортування) природ-
ного газу, укладені в 2017 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності товариства.1.2. Забезпечити 
надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуго-
вування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ «Тернопільміськгаз» 
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами акціонерів договорів на:- закупівлю природного газу граничною сукуп-
ною вартістю 200,0 млн. гривень ;- надання послуг з транспортування природ-
ного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 
100,0 млн. гривень;- надання послуг з транспортування природного газу роз-
подільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 200,0 млн. 
гривень;1.3. Доручити голові правління ПАТ «Тернопільміськгаз» Бобрів-
цю  В.Л. право підпису на вищевказані договора.9 Припинити повноваження 
Голови та членів Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження Голови 
та членів Наглядової ради, що діяли на момент проведення цих Загальних 
зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загаль-
ними зборами Товариства.10 До складу Наглядової ради ПАТ «Тернопільмісь-
кгаз» обрані:Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Куниця Дарина Лео-
нідівна.Акціонер Бобрівець Віталій Володимирович Акціонер Яроцький Степан 
Петрович Акціонер Пищ Ігор Ярославович Акціонер Мусял Любомира Мирос-
лавівна Голову Наглядової ради не обирати. Згідно Статуту Товариства пере-
дати це питання на розгляд Наглядової ради.11 Затвердити умови договору 
(контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради.Уповно-
важити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства до-
говору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства, голову Загальних 
Зборів з головою Наглядової ради.12 Припинити повноваження голови та чле-
нів Ревізійної комісії Товариства. Вважати повноваження голови та членів Ре-
візійної комісії, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товари-
ства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами 
Товариства.13 До складу Ревізійної комісії ПАТ «Тернопільміськгаз» 
обрані:Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Федорійчук Ярослав Пе-
трович.Акціонер Дзюба Богдан Іванович.Панчук Світлана Миколаївна.Голо-
вою Ревізійної комісії обрано Федорійчука Ярослава Петровича.14 Затверди-
ти умови договору (контракту), що укладається з головою та членами Ревізійної 
комісії.Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені То-
вариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства, голову 
Загальних зборів з головою Ревізійної комісії.6. Інформація про дивіденди За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивіден-
дів не приймалось.

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 15909»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03118653
Місцезнаходження емітента: 41400, Сумська область, м. Шостка, 

вул. Весняна, буд.36
Телефон/факс (05449) 2-01-07
Електронна поштова адреса : 
Вид особливої інформації : відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Текст повідомлення
Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів станом на 18.04.2018 р., наданого ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» та отриманого емітентом 23.04.2018 р. сталися 
наступні зміни: У переліку відсутня юридична особа ТОВ «Міжрегіональний 
центр фондових технологій», код ЄДРПОУ 30057700, місцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Кропивницького, буд 6, офіс 2, якій належали 188 947 шт. 
простих іменних акцій АТ «Шосткинське АТП 15909», що становило 
17,71 % голосуючих акцій та 11,21 % від загальної кількості акцій. У пере-
ліку з’явилася «Фізична особа» якій належать 188 947 шт. простих іменних 
акцій АТ «Шосткинське АТП 15909», що становить 17,71 % голосуючих 
акцій та 11,21 % від загальної кількості акцій.
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ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ 

МАШИНОбуДIВНИЙ ЗАВОД»
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 «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», 00255289, Україна Черкаська обл. Монасти-
рищенський р-н 19100 м. Монастирище вул. Соборна, 122, 0474621887

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://mmzavod.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 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КООП-АУДИТ», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
19.05.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного това-
риства.Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових за-
гальних зборiв. Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 1. Обрати 
лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова комiсiї Домачук Володимир 
Анатолiйович, Члени комiсiї: Карташова Марiя Олександрiвна, Глушок 
Юлiя Миколаївна. 2. Обрання голови та секретаря чергових зборiв 
акцiонерiв. Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 2. Обрати головою 
зборiв Нiконова Едуарда Валерiйовича, секретарем зборiв Домачука Воло-
димира Анатолiйовича. 3. Затвердження регламенту роботи чергових за-
гальних зборiв Товариства. Рiшення прийнято.Формулювання рiшення:  
1. Розглянути питання, винесенi на розгляд загальних зборiв.2. Надати 
можливiсть акцiонерам (їх представникам) проголосувати з допомогою 
бюлетенiв.3. Лiчильнiй комiсiї провести пiдрахунок голосiв, пiдписати про-
токол про пiдсумки голосування, опечатати бюлетенi, оголосити результати 
голосування.4. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та визначення основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Голови правлiння. Рiшення прийнято.Формулю-
вання рiшення: 1. Звiт голови правлiння про результати дiяльностi товари-
ства за 2016 рiк затвердити.5. Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товари-

ства. Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 1. Звiт Наглядової ради 
товариства за 2016 рiк затвердити.6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу То-
вариства за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. Рiшення 
прийнято.Формулювання рiшення: 1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї то-
вариства за 2016 рiк затвердити.7. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк. 
Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 1. Затвердити рiчний звiт та ба-
ланс товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 
Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку (порядок покриття 
збиткiв) Товариства за 2016 рiк: 1. Збиток отриманий Товариством за ре-
зультатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi покрити за рахунок майбутнiх 
перiодiв.9. Про змiну типу з публiчного акцiонерного товариства на приват-
не акцiонерне товариство та затвердження нового найменування Товари-
ства. Рiшення не прийнято.10. Внесення змiн та доповнень до Статуту То-
вариства вiдповiдно до вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства», шляхом 
викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Рiшення не прийнято. 
11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Рiшення не 
прийнято.12. Припинення повноважень Наглядової ради. Рiшення прийня-
то.Формулювання рiшення: 1. Припинити повноваження Наглядової ради 
Товариства у повному складi.13. Обрання Наглядової ради. Рiшення при-
йнято.Формулювання рiшення: 1. Обрати Наглядову раду Товариства в 
складi двох членiв представника акцiонера Овчиннiкова Сергiя Володими-
ровича Лаптєва Валерiя Владиславовича, представника акцiонера юри-
дичної особи UPET S.A. Трапезнiкову Оксану Анатолiївну на строк до на-
ступних рiчних зборiв товариства.2. Повноваження членiв Наглядової ради 
здiйснювати на безоплатнiй основi. 14. Припинення повноважень Ревiзiйної 
комiсiї Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 1. Припинити повнова-
ження Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi.15. Обрання Ревiзiйної 
комiсiї Рiшення прийнято.Формулювання рiшення: 1. Обрати Ревiзiйну 
комiсiю Товариства на строк до наступних рiчних зборiв товариства в на-
ступному складi: Голова ревiзiйної комiсiї Мiлевський Леонiд Мартинович, 
Члени ревiзiйної комiсiї Рябова Тетяна Якiвна, Донець Ольга Iванiвна. 
16. Про затвердження значних правочинiв, якi вчинялись акцiонерним То-
вариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк. Рiшення 
не прийнято.Формулювання рiшення: 1.Затвердити договори купiвлi-
продажу земельної дiлянки та нерухомого майна укладенi Товариством в 
2016 роцi.17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчи-
нятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом року 
з дати прийняття рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства за 2016 рiк. Рiшення не прийнято.

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

Ліквідаційна комісія ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНТЕР-
ВАЛЬНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОН-
Ду «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» ТОВАРИСТВА З ОбМЕ-
жЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю КОМПАНІЯ З 
уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ» (далі – Фонд) 
повідомляє, що 20.04.2018 р. на позачергових загальних зборах 
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з 

управління активами «Альпарі» (далі – КУА), що діє від власного 
імені та за рахунок Фонду, було прийнято рішення про ліквідацію 
Фонду у зв’язку із загальною нестабільною економічною ситуацією 
та недоцільністю його подальшого існування (Протокол позачер-
гових загальних зборів учасників КУА №20/04-18-01 від 
20.04.2018р.).

Зповагою,
Ліквідаційна комісія Фонду

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

І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: 
ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРюКІВСЬКИЙ ВАГОНОбуДІВНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05763814; 3. Місцезнаходження: 39621, Полтав-

ська обл., м. Кременчук, вул. I. Приходька, б.139; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: 0536 (067) 545-05-39, (0536) 769-497; 5. Електронна поштова 
адреса: oku1@kvsz.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com; 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про 

зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення: На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» 

(Протокол № 1 від 20.04.2018) прийнято рішення стосовно призначення 
Головою правління – директором Шабали Анатолія Дмитровича строком з 
20.04.2018 по 20.04.2019. Акціями ПАТ «КВБЗ» не володіє. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник технічного дирек-
тора з розвитку та експлуатації. Посадова особа немає непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини. Фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 

ІІІ. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова правління - директор (під-
пис) А.Д. Шабала 23 квітня 2018 року М. П. 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні): 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Борис-
лавський озокерит», 00136768, 82300 Львiвська область , м. Борислав, 
вул. Потiк, 5, (03248)50015; 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018;  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.ozokeryt.pat.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бОРИСЛАВСЬКИЙ ОЗОКЕРИТ»
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Інформація про порядок та строк пред’явлення кредиторами вимог до 
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО 

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДу «АЛЬПАРІ 
ІНВЕСТ» ТОВАРИСТВА З ОбМЕжЕНОю 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТю КОМПАНІЯ З уПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АЛЬПАРІ»

Ліквідаційна комісія Диверсифікованого інтервального пайового інвес-
тиційного фонду «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» Товариства з обмеженою відпові-
дальністю Компанія з управління активами «Альпарі» (далі – Фонд) повідо-
мляє, що 20.04.2018 р. на позачергових загальних зборах учасників 
Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління актива-
ми «Альпарі» (далі – КУА), що діє від власного імені та за рахунок Фонду, 
було прийнято рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку із загальною неста-
більною економічною ситуацією та недоцільністю його подальшого існуван-
ня (Протокол позачергових загальних зборів учасників КУА №20/04-18-01 
від 20.04.2018р.).

Порядок та строк пред’явлення кредиторам Фонду своїх вимог у зв’язку 
з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починаєть-
ся з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкова-
ному органі цього порядку та триває 2 місяці. Цей строк вважається таким, 
що закінчився достроково, якщо всі кредитори Фонду письмово підтверди-
ли відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заявки про задоволенням свої вимог до Ліквідаційної 
комісії Фонду за місцезнаходженням КУА, що діє від власного імені та рахунок 
Фонду, із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора та-
ких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затверджен-
ню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформлен-
ням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна 
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій 
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 01010, 
м. Київ, вул. Суворова, буд. 4; 044 223 52 46.

З повагою, 
Ліквідаційна комісія Фонду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СуМИАГРОПРОМбуД»

Прийняття рішення про виплату дивідендів .
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«СУМИАГРОПРОМБУД»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОу емітента: 23817399
Місцезнаходження емітента: 40000, м. Суми, вул. Пролетарська, 69.
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0542) 610184, 61-01-06, 

факс 61-11-78 
Електронна поштова адреса: ziz-agroprom@i.ua
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
Текст повідомлення

№
з/п

Дата вчинення 
дії

Розмір 
дивідендів, що 

підлягають 
виплаті, грн

Строк виплати 
дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
23.04.2018 р. 0,211547 до 23 жовтня 

2018 р.
Грошовими коштами 

безпосередньо 
акціонерам

Зміст інформації
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД», які відбули-
ся 23 квітня 2018 року (Протокол №1 від 23.04.2018 р.), прийняли рішення 
за результатами діяльності Товариства у 2017 році виплатити дивіденди 
акціонерам Товариства, затвердили розмір дивідендів, що підлягають ви-
платі із розрахунку 0,211547 грн. на одну просту належну акціонеру акцію, 
визначили строк виплати дивідендів до 23 жовтня 2018 р. та спосіб ви-
плати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.
Наглядова рада ПрАТ «СУМИАГРОПРОМБУД» на своєму засіданні (Про-
токол № 42 від 23.04.2018 р.) визначила порядок виплати дивідендів: 
виплата дивідендів здійснюється рівними частинами пропорційно всім 
акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 
25 травня, 25 червня, 25 липня, 28 серпня, 25 вересня і 22 жовтня 
2018 року та єдину для всіх виплат дату складення переліку осіб, які ма-
ють право на отримання дивідендів, у порядку, встановленому законодав-
ством про депозитарну систему в Україні, станом на 10 травня 2018 р. 

Директор ПрАТ «СуМИАГРОПРОМбуД»  Трофименко М.О.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Сумиагропромбуд», 23817399, Пролетарська, б. 69, м. Суми,  
х, Сумська, 40030, (0542) 611-178

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СуМИАГРОПРОМбуД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Сад», 00414701, Харківська, б. 28, с. Високе, Охтирський, Сум-
ська, 42763, (05446) 2-30-80

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: sad.okhtyrka.net

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САД»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВIС»

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 «АГРОТЕХСЕРВIС», 03766458, Україна 
Черкаська обл. Канiвський р-н 19000 мiсто Канiв вул. Енергетикiв, 245, 
(04736) 3-92-44

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://ats.pat.ua

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛОКАчИН-
СЬКИЙ ХЛIбОЗАВОД», 
00377118Волинська , Локачинський, 
45500, смт. Локачi,, вул. Степова, 27. 
03374 21304,

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

lokachi-xlib.at.ua
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НОВОАЗОВСЬКА 
ПТАХОФАбРИКА», 00696450, 87500 
Донецька область м. Марiуполь пр. Миру, 
б. 95-б, (0629)63-15-78

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.novoazptah.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«С.В.Т.А.»

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 «С.В.Т.А.»
2. Код за ЄДРПОУ 30968849
3. Місцезнаходження 01042, Київ, бульвар Дружби 

Народiв, буд 9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(068) 808-66- 14 (068) 808-66- 14

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

http://svta.emitents.net.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 23.04.2018 р. 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, характер яких 
пов’язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з гра-
ничною сукупною вартiстю 500 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 39387,7 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 1269,43 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 
17 324 365 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах: 17 324 365 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували: «за» прийняття рiшення – 12 993 273 шт; «проти» 
прийняття рiшення - 4 331 092 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
2. Найменування 
посади барабаш I.А.

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

(дата)

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДТЕК КРИМЕНЕРГО”

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 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 
попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
23.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕ-

НЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018 
вiд 23.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинiв, а саме: правочинiв з надання Товариством 
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної 
процентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповер-
неної заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не 
бiльше 2000000 (двох мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї 
суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом 
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв:52260000 грн. (еквiвалент за 
офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 23.04.2018)

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 6887000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв: 758.82 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 169412071
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-

них зборах: 160045368
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 99812784 шт. 

та «проти» 44341667 шт. прийняття рiшення.
23.04.2018 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ДТЕК КРИМЕ-

НЕРГО» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол № 1/2018 
вiд 23.04.2018 ) про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинiв, а саме: правочинiв з отримання Товари-
ством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або пово-
ротної процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної 
фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої 
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 
2000000 (двох мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у 
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв:52260000 грн. (еквiвалент 
за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 
23.04.2018)

Вартiсть активiв товариства станом на 31.12.2017: 6887000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв: 758.82 %
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 169412071
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-

них 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 відповідаль-
ність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади Маслов Iгор Олександрович
В.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БАНК 3/4»

2. Код за ЄДРПОУ 36002395. 3. Місцезнаходження 04080 місто 
Київ вул.Кирилівська, буд.25. 4. Міжміський код, телефон та факс 
044364-98-00 д/н. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@
bank34.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації https://www.
bank34.ua/special_info/yr.2018/. 7. Вид особливої інформації відпо-
відного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до 
вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціоне-
ром 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноважен-
ня Ніколенко Олександра Володимировича (згода на розкриття 
паспортних даних відсутня), який займав посаду Голови Спостереж-
ної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 17.08.2015р) . На 
посаду Голови Спостережної ради переобраний Ніколенко Олек-
сандр Володимирович.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціоне-
ром 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноважен-
ня Маркова Дмитра Георгійовича (згода на розкриття паспортних 
даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостереж-
ної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: з 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 13.10.2015р.) На 
посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Марков 
Дмитро Георгійович

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціоне-
ром 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноважен-
ня Найман Еріка Леонтійовича (згода на розкриття паспортних даних 
відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної 
ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 01.01.2017р.) На посаду 
Незалежного члена Спостережної ради переобраний Найман Ерік 
Леонтійович

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціоне-
ром 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноважен-
ня Малєва Віктора Володимировича (згода на розкриття паспортних 
даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостереж-
ної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.) На по-
саду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Малєв 
Віктор Володимирович.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціоне-
ром 23.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано у зв’язку з переобранням складу Ради. Припинені повноважен-
ня Коваленко Олександра Івановича (згода на розкриття паспортних 
даних відсутня), який займав посаду Незалежного члена Спостереж-
ної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на поса-
ді: 19.04.2017р. (з урахуванням переобрання з 23.11.2016р.) На по-
саду члена Спостережної ради переобраний Коваленко Олександр 
Іванович.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода 
на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Голова 
Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та паке-
том акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступ-
них річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: починаючи з вересня 2005 року Ніколенко О.В. працював 
на посаді заступника директора департаменту - начальника управ-
ління валютних операцій Департаменту з управління валютним ре-
зервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного 
банку України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. 
працював на посаді радника Голови Правління ПАТ «БАНК 3/4»; з 
17.08.2015р. обіймає посаду Голови Спостережної ради Емітента. Є 
представником єдиного акціонера Емітента

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Посадова особа Марков Дмитро Георгійович (згода на роз-
криття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного 
члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента 
та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 
наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г. 
Працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності дирек-
тора Аграрної біржі, з 13.10.2015р. (з урахуванням переобрання) на 
посаді незалежного члена Спостережної ради Емітента

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття 
паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного члена 
Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та паке-
том акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступ-
них річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансо-
вих питань ТОВ «Капітал Таймс» (акціями емітента не володіє). З 
01.01.2017р. (з урахуванням переобрання) Найман Е.Л. є незалеж-
ним Членом Спостережної ради Емітента.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на роз-
криття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного 
члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емітента 
та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 
наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: з листопада 2011 по березень 2015  
ПАТ КБ «НАДРА» головний економіст, з травня по вересень 2015 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. (з 
урахуванням переобрання) на посаді Незалежний член Спостережної 
ради. Малєв В.В. є незалежним Членом Спостережної ради Емітента.

Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 23.04.2018 р. 
Обрання посадової особи виконано у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Посадова особа Коваленко Олександр Іванович (згода на роз-
криття паспортних даних відсутня), обрана на посаду члена Спосте-
режної ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ «Брокбізнесбанк» начальник 
управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ «Брокбізнесбанк», директор 
з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. ПАТ «БАНК 
3/4» начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. (з 
урахуванням переобрання) на посаді члена Спостережної ради. Ко-
валенко О.І. є представником єдиного акціонера Емітента

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління В.А.Іщенко  23.04.2018р.

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бАНК 3/4»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», 36002395, 
Кирилівська, 25, м. Київ, Подільський 
район, 04080, Україна, (044) 364-98-00

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.

https://www.bank34.ua/special_info/
yr.2018/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ», 
01204513

5. Інформація про загальні збори
1.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 03.01.2017 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер.Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: єдиний акціо-
нер . Результати розгляду питань порядку денного:1.Затвердити фонд 
оплати праці Голови та членів Правління Банку та фонд премій та інших 

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бАНК 3/4»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ «уКРОПТГОСПТОВАРИ»
1. Загальні відомості:

1. Повне найменування 
емітента

Публічне акцiонерне товариство 
«Укроптгосптовари»

2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01552658

3. Місцезнаходження 21001 Вінницька обл., м. Вінниця, 
вул В.Антоновича, б. 21

4.Міжміський код, телефон та 
факс 

0432 27-27-64 , факс 0432 27-27-64 

5. Електронна поштова адреса ukroptgosptovary.vinnitsa@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

ukroptgosptovary.com.ua 

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

2. Текст повідомлення: 
2.1. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 

24.04.2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАжЕНЬ : 
голова Наглядової ради Третяк Олександр Iванович, дозволу на розкриття 
паспортних даних не надано, володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства в розмірі 30.0533% або 2695180 шт на суму 673795 грн, перебував 
на посаді протягом 1 року. Підстава такого рішення: закінчення терміну пе-
ребування особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному скла-
ді посадових осіб: рішення Загальних зборів акціонерів. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 
24.04.2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАжЕНЬ : 
член Наглядової ради Кльоц Галина Михайлівна, дозволу на розкриття 
паспортних даних не надано, володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства в розмірі 0.0236% або 2120 шт на суму 530 грн, перебувала на по-
саді протягом 1 року. Підстава такого рішення: закінчення терміну перебу-
вання особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: рішення Загальних зборів акціонерів. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 
24.04.2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАжЕНЬ : 
член Наглядової ради Швець Iрина Iванiвна, дозволу на розкриття паспорт-
них даних не надано, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в 
розмірі 0.0236% або 2114 шт на суму 528,50 грн, перебувала на посаді про-
тягом 1 року. Підстава такого рішення: закінчення терміну перебування 
особи на цій посаді. Обґрунтування змін у персональному складі посадо-
вих осіб: рішення Загальних зборів акціонерів. Особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 
24.04.2018 р. прийнято рішення про ОбРАННЯ : член Наглядової ради 
Третяк Олександр Iванович, дозволу на розкриття паспортних даних не на-
дано, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 30.0533% 
або 2695180 шт на суму 673795 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Під-
става такого рішення: формування складу Наглядової ради Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: змiн на цій 
посаді не вiдбулось, у зв»язку з рішенням Загальних зборів акціонерів об-
рати на цю посаду ту саму особу. Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади 
: директор ТОВ НВП «ГАММА».Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має, обраний на посаду як акціонер.

2.5. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 
24.04.2018 р. прийнято рішення про ОбРАННЯ : член Наглядової ради 
Кльоц Галина Михайлівна, дозволу на розкриття паспортних даних не на-
дано, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0236% 
або 2120 шт на суму 530 грн,, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава 
такого рішення: формування складу Наглядової ради Товариства. Обґрун-
тування змін у персональному складі посадових осіб: змiн на цій посаді не 
вiдбулось, у зв»язку з рішенням Загальних зборів акціонерів обрати на цю 
посаду ту саму особу. Протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади : сторож 
ПАТ «Укроптгосптовари». Особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, обрана на посаду як акціонер.

2.6. Загальними зборами акціонерів ПАТ «укроптгосптовари» від 
24.04.2018 р. прийнято рішення про ОбРАННЯ : член Наглядової ради 
Швець Iрина Iванiвна, дозволу на розкриття паспортних даних не надано, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.0236% або 
2114 шт на суму 528,50 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава та-
кого рішення: формування складу Наглядової ради Товариства. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: змiн на цій посаді не 
вiдбулось, у зв»язку з рішенням Загальних зборів акціонерів обрати на цю 
посаду ту саму особу. Протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади : дирек-
тор Магазину №7 «Корона». Особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, обрана на посаду як акціонер.

2.7. Наглядовою радою ПАТ «укроптгосптовари» від 24.04.2018 р. 
прийнято рішення про 

ОбРАННЯ : голова Наглядової ради Третяк Олександр Iванович, до-
зволу на розкриття паспортних даних не надано, володіє часткою у статут-
ному капіталі Товариства в розмірі 30.0533% або 2695180 шт на суму 
673795 грн, обрано на посаду на термін 1 рік. Підстава такого рішення: об-
рання голови Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: змiн на цій посаді не вiдбулось, у зв»язку 
з рішенням членів Наглядової ради обрати на цю посаду ту саму особу. 
Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади : директор ТОВ НВП «ГАММА».
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Наглядовою радою ПАТ «укроптгосптовари» від 24.04.2018 р. 
прийнято рішення про 

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАжЕНЬ : член Правління Бородiн Сергiй 
Анатолiйович, дозволу на розкриття паспортних даних не надано, часткою 
у статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді протягом 
10 років. Підстава такого рішення: заява Бородiна С.А. про припинення 
його повноважень на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: задоволення заяви Бородiна С.А. про 
припинення його повноважень на посаді члена Правління. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Наглядовою радою ПАТ «укроптгосптовари» від 24.04.2018 р. 
прийнято рішення про 

ОбРАННЯ : член Правління Бородiн Дмитро Сергiйович, дозволу на 
розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капіталі То-
вариства не володіє, обрано на посаду на необмежений термін. Підстава 
такого рішення: формування повного складу Правління. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: рішення Наглядової ради. 
Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посаду сторожа ПАТ «Укроптгосптова-
ри», в.о. виконавчого директора ПАТ «Укроптгосптовари» . Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Голова правлiння ___________ Обревський Анатолiй Васильович 
                                /  підпис МП /
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заохочувальних виплат працівникам Банку на 2017 рік. 2.Голові Правлін-
ня ПАТ «БАНК 3/4» забезпечити виконання цього рішення та самостійно 
визначати доцільність та розмір преміювання та здійснення інших заохо-
чувальних виплат працівників Банку, в тому числі Правління Банку у 
2017 р.

2. Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 
05.01.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Осо-
би, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний 
акціонер. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних збо-
рів: єдиний акціонер. Результати розгляду питань порядку денного:  
1.Надати згоду на вчинення значних правочинів ПАТ «БАНК 3/4»: 1.1. На 
проведення ПАТ «БАНК 3/4» операцій з державними цінними паперами 
в граничній сукупній вартості правочинів в сумі 1,00 млрд. грн на одну 
угоду (одного контрагента); 1.2.на проведення ПАТ «БАНК 3/4» операцій 
на міжбанківському ринку (України та міжнародному) в граничній сукуп-
ній вартості правочинів в сумі 3,00 млрд.грн. або еквівалент в іноземній 
валюті (на одного контрагента); 1.3.на проведення ПАТ «БАНК 3/4» опе-
рацій з залучення депозитів (крім міжбанківських) в граничній сукупній 
вартості правочинів в сумі 700,00 млн.грн. на одного контрагента; 1.4.на 
проведення ПАТ «БАНК 3/4» операцій з розміщення кредитів (крім між-
банківських) в граничній сукупній вартості правочинів в сумі до  
350,00 млн. грн. на одного контрагента.2.Встановити термін дії цього рі-
шення – один рік.3. Встановити, що дане рішення не обмежує акціонера 
приймати рішення про вчинення інших значних правочинів. При виконан-
ні цього рішення дотримання економічних нормативів, встановлених На-
ціональним банком України, є обов’язковим.

3. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 19.04.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, та рішення, що були прийняті: . При-
йняти до відома, затвердити звіт Правління ПАТ «БАНК 3/4» про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК 3/4» за 2016 рік та 
визнати роботу Правління в 2016 році задовільною. 2.Прийняти до відо-
ма звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК 3/4» про роботу в 2016році.  
3.Затвердити Річний фінансовий звіт ПАТ«БАНК 3/4» за 2016 рік, висно-
вок про аудит та звіт зовнішнього аудитора. 4.Затвердити заходи за ре-
зультатами розгляду звіту зовнішнього аудитора. 5.Відповідно до ст. 33 
Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження 
Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК 3/4»: Ніколенко Олек-
сандра Володимировича – Голови Спостережної ради; Коваленка Олек-
сандра Івановича, члена Спостережної ради; Маркова Дмитра Георгійо-
вича, незалежного члена Спостережної ради; Малєва Віктора 
Володимировича, незалежного члена Спостережної ради; Наймана Ері-
ка Леонтійовича, незалежного члена Спостережної ради. 6. Відповідно 
до вимог ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»: обрати на 
строк до чергових Річних зборів Голову та членів Спостережної ради 
ПАТ «БАНК 3/4»: Ніколенко Олександра Володимировича – Головою 
Спостережної ради; Коваленка Олександра Івановича, членом Спосте-
режної ради; Маркова Дмитра Георгійовича, незалежним членом Спо-
стережної ради; Малєва Віктора Володимировича, незалежним членом 
Спостережної ради; Наймана Еріка Леонтійовича, незалежним членом 
Спостережної ради. 7. Затвердити суму прибутку ПАТ «БАНК 3/4» за 
2016 рік в розмірі 56 034 453,20 грн. (п’ятдесят шість мільйонів тридцять 
чотири тисячі чотириста п’ятдесят три гривні 20 копійок) та наступний 
розподіл прибутку: - Частину прибутку за 2016 рік, що складає 5% від 
одержаного прибутку в розмірі 2801722,66 грн. (два мільйони вісімсот 
одна тисяча сімсот двадцять дві гривні 66 копійок) направити на збіль-
шення Резервного фонду Банку. - Частину прибутку за 2016 рік в сумі 
53200000,00 грн. (п’ятдесят три мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок) 
спрямувати на збільшення статутного капіталу. - Залишок прибутку за 
2016 рік у сумі 32 730,54 грн. (тридцять дві тисячі сімсот тридцять гри-
вень 54 копійок) залишити нерозподіленим. - Дивіденди не нараховувати 
та не виплачувати. 8. Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК 3/4» з 
350,00 млн. грн. до 403,20 грн. шляхом підвищення номінальної вартості 
простих іменних акцій Банку із 10000,00 грн. до 11520,00 грн. за одну 
просту іменну акцію, за рахунок спрямування до статутного капіталу Бан-
ку частини прибутку за результатами діяльності у 2016 році, в розмірі 
53,20 млн.грн. 9.Прийняти рішення про випуск акцій ПАТ «БАНК 3/4» но-
вої номінальної вартості та затвердити рішення про випуск акцій нової 
номінальної вартості. 10.Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК 3/4», 
пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номі-
нальної вартості акцій, шляхом його викладення в новій редакції. Затвер-
дити Статут ПАТ «БАНК 3/4» в новій редакції. 11.Уповноважити Голову 
Правління ПАТ «БАНК 3/4» Іщенка Вадима Андрійовича підписати Ста-
тут ПАТ «БАНК 3/4» в новій редакції.

4.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 01.06.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: єдиний акціо-

нер. Результати розгляду питань порядку денного: Виплатити дивіденди 
в загальному розмірі 910тис.грн. Визначити строк виплати дивідендів – 
один місяць з дня прийняття цього рішення. Визначити спосіб виплати 
дивідендів безпосередньо Банком на користь акціонера(акціонерів). Ви-
плату провести всієї суми дивідендів (без дроблення на частки). Визна-
чити спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів: шляхом 
вручення особисто під розпис (п. 3.13. Статуту Банку).

5.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 31.08.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: єдиний акціо-
нер. Результати розгляду питань порядку денного: Виплатити дивіденди 
в загальному розмірі 4884,60 тис.грн. Визначити строк виплати дивіден-
дів – один місяць з дня прийняття цього рішення. Визначити спосіб ви-
плати дивідендів безпосередньо Банком на користь акціонера(акціонерів). 
Виплату провести всієї суми дивідендів (без дроблення на частки). 5.Ви-
значити спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів: шляхом 
вручення особисто під розпис (п. 3.13. Статуту Банку). Затвердити Диві-
дендну політику ПАТ «БАНК 3/4».

6.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 05.10.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: єдиний акціо-
нер. Результати розгляду питань порядку денного: 1.відкрити Відділення 
№6 ПАТ «БАНК 3/4» за адресою: 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧ-
НА, будинок 13/2, нежитлове приміщення №137.2. Затвердити Положен-
ня про Відділення №6.3. Встановити такий перелік видів діяльності, бан-
ківських та інших фінансових послуг (функцій), які має право здійснювати 
Відділення №6 ПАТ «БАНК 3/4»:1) Зберігання цінностей або надання в 
майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа від імені 
Банку та на умовах, визначених Банком.

7.Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.12.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: єдиний акціонер. Особа, 
що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: єдиний акціо-
нер. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити фонд 
оплати праці Голови та членів Правління Банку та фонд премій та інших 
заохочувальних виплат працівникам Банку на 2018 рік. Голові Правління 
ПАТ «БАНК 3/4» забезпечити виконання цього рішення та самостійно ви-
значати доцільність та розмір преміювання та здійснення інших заохочу-
вальних виплат працівників Банку, в тому числі Правління Банку у 2018 р.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
прости-

ми 
акція-

ми

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 5 794 600 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 165,56 0

Сума виплачених/ 
перерахованих дивіден-
дів, грн.

0 0 5 794 600 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

19.06.2017

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам 
із зазначенням сум (грн.) 
перерахованих/ відправле-
них дивідендів на відповід-
ну дату
21.06.2017 910 000
19.09.2017 4 884 600
Опис Рішення про виплату дивідендів приймалось у звітному періоді 2 

разу: 01.06.2017р. (рішення акціонера № 3) та 31.08.2017р. (рі-
шення № 4). Дати складення переліку осіб, які мають право на 
виплату дивідендів, визначені Спостережною радою емітента: 
19.06.2017р. та 15.09.2017р. відповідно. Виплата дивідендів здій-
снювалась безпосередньо акціонеру, всією сумою відповідно до 
рішення загальних зборів (рішення акціонера). При виплаті диві-
дендів Емітентом утримано суму податку на доходи фізичних осіб 
та суму військового збору. Дивіденди сплачувались за рахунок 
прибутку, одержаного у 2015 та у 2016 роках.
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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 товариство 

«Одеський комбiнат виробничо-
експлуатацiйног обслуговування»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04863979

3. Місцезнаходження емітента 65085 м.Одеса Тираспiльське шосе 
19-а

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

048 7788868 048 7788863

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

intoor@te.net.ua

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

intoor.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови Наглядової ради Д'яченко Сергiя Миколайовича 

(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 11.03468% на суму 29818.25 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебу-
вала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
закiнчення строку повноважень та прийняття нової редакцiї Статуту Товари-
ства.

Повноваження Члена Наглядової ради Пахомова Станiслава Павловича 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.24054% на суму 650.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Нiкого не обрано на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень та 
прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Муравської Iрини Валерiївни (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.(дата 
вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.01850% на суму 50.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повно-
важень та прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Драгункина Сергiя Владиславо-
вича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.48108% на суму 1300.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення стро-
ку повноважень та прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Наглядової ради Слюсаренко Ганну Миколаївну 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.12027% на суму 325.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Нiкого не обрано на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень та 
прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Голову Наглядової ради Д'яченко Сергiя Миколайовича (не дала згоди 
на розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 11.03468% на 
суму 29818.25 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: Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято За-
гальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства. Посадова 
особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Муравську Iрину Валерiївну (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01850% на 
суму 50.00 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, член Наглядової ради. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена Наглядової ради Драгункiна Сергiя Владиславовича (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.48108% на 
суму 1300.00 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: сторож, член Наглядової ради. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Обгрунту-
вання змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Лях Вiри Юхимiвни (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 20.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01906% на 
суму 51.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. 
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту То-
вариства.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Тарабанова Сайєра Орифжанiвна 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0.31492% на суму 851.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. 
Нiкого не обрано на посаду замiсть звiльненої особи. Обгрунтування змiн: 
рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту То-
вариства.

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Байдакова Наталiя Володимирiвна 
(не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.
(дата вчинення дiї 20.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв. Нiкого не призначено (обрано) на посаду замiсть 
звiльненої особи. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: 
прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Ревiзора Лях Вiру Юхимiвну (не дала згоди на розкриття паспортних да-
них) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0.01906% на суму 51.50 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: голова 
ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Об-
грунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Голови Правлiння Полiкарпова Олега Миколайовича (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 20.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 26.04.2016р. Рiшення прийнято: згiдно протоколу Наглядо-
вої ради вiд 20.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. 
Пiдстава рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Правлiння Бочковський Андрiй Андрiйович (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 20.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi: з 26.04.2016р. Рiшення прийнято згiдно протоколу Наглядової 
ради вiд 20.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава 
рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Повноваження Члена Правлiння Пiдлiсна Леонiда Вiталiївна (не дала 
згоди на розкриття паспортних даних) припинено 20.04.2018 р.(дата вчи-
нення дiї 20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
6.24484% на суму 16875.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 26.04.2016р. Рiшення прийнято згiдно протоколу Наглядової ради вiд 
20.04.2018р. Обгрунтування змiн: виробнича необхiднiсть. Пiдстава 
рiшення: прийняття нової редакцiї Статуту Товариства.

Голову Правлiння Полiкарпова Олега Миколайовича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018) 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: виконавчий директор, 
голова правлiння. Рiшення прийнято згiдно протоколу Наглядової ради вiд 
20.04.2018р. Обгрунтування змiн: прийняття нової редакцiї Статуту Товари-
ства. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ КОМбIНАТ ВИРОбНИчО-ЕКСПЛуАТАЦIЙНОГО ОбСЛуГОВуВАННЯ»
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Члена Правлiння Пiдлiсну Леонiду Вiталiївну (не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.24484% на суму 
16875.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця осо-
ба за останнi 5 рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, член правлiння. 
Рiшення прийнято згiдно протоколу Наглядової ради вiд 20.04.2018р. Об-
грунтування змiн: прийняття нової редакцiї Статуту Товариства. Пiдстава 
рiшення: згода на обрання.

Члена Правлiння Пахомова Станiслава Павловича (не дала згоди на 
розкриття паспортних даних) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.24054% на 
суму 650.00 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: суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, член наглядо-
вої ради. Рiшення прийнято згiдно протоколу Наглядової ради вiд 
20.04.2018р. Обгрунтування змiн: прийняття нової редакцiї Статуту Товари-
ства. 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.

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 "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 Інтер-
нет, 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
Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 

№ 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
Голови Наглядової ради АТ «Ефект» Глушка Сергiя Миколайовича (згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi 
спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 87,09%. Перебував на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р. 

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 
№ 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
члена Наглядової ради АТ «Ефект» Фiльштiнського Леонiда Михайловича 
(згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку 
зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 10,8696%. Перебував на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р. 

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 
№ 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Григор’євої Тетяни Вiкторiвни (згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi 
спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 0,1672%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р. 

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 
№ 31 вiд 17.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
члена Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Лук’янчикової Марини Костянтинiвни 
(згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку 
зi спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 0,1003%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 
№ 31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
Голови Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Усової Вiри Григорiвни (згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi спливом 
термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 
0,0334%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р.

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Наглядової ради АТ «Ефект» Глушка Сергiя Миколайовича (згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента у розмiрi 87,09%. Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Глушко С.М. обiймав посади члена Наглядової ради АТ «Ефект». 

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Наглядової ради АТ «Ефект» Кононенко Яну Володимирiвну (згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%.Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Кононенко Я.В. працювала в АТ «Ефект» менеджером зовнiшньоекономiчних 
зв'язкiв та перекладачем англiйської та французької мови 1 категорiї. З 
17.04.15р. по 19.04.18 р. була членом Наглядової ради АТ «Ефект».

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Наглядової ради АТ «Ефект» Фiльштiнського Леонiда Михайловича (згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента у розмiрi 10,8696%. Посадова особа є акцiонером, 
не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним ди-
ректором. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Фiльштiнський Л.М. обiймав посади члена Наглядової ради АТ «Ефект» та 
генерального директора ТОВ «Тубний завод». 

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Григор’єву Тетяну Вiкторiвну (згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 0,1672%. Термiн повноважень – 3 (три) роки. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Григор’єва Т.В. обiймала посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ  «Ефект» та працювала оформлювачем готової 
продукцiї парфумерного цеху АТ «Ефект».

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Петренко Юлiю Вiкторiвну (згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Не володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента. Термiн повноважень – 3 (три) роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Петренко Ю.В. обiймала посаду начальника парфумерного цеху 
АТ «Ефект».

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. прийнято 
рiшення (Протокол № 31 вiд 19.04.2018р.) щодо обрання на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї АТ «Ефект» Усову Вiру Григорiвну (згоди посадової особи 
на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 0,0334%. Термiн повноважень – 3 (три) роки. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Усова В.Г. обiймала посаду члена Ревiзiйної 
комiсiї АТ «Ефект» та працювала начальником планово-економiчного 
вiддiлу АТ «Ефект».

Загальними зборами акцiонерiв АТ «Ефект» 19.04.2018р. (Протокол 
№31 вiд 19.04.2018р.) прийнято рiшення щодо припинення повноважень 
члена Наглядової ради АТ «Ефект» Кононенко Яни Володимирiвни (згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зi 
спливом термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у 
розмiрi 0,0334%. Перебувала на посадi з 17.04.2015р. по 19.04.2018р. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. 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
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«бАНКОМЗВ’ЯЗОК», 19353391, 
вул. Ордаша, 19, с.Безпечна, Сквирський, 
Київська область, 09025, (044) 4960096

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.bkc.com.ua/ru/reports

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ Аудиторська фірма «Універсал-
Аудит», 22890033

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 31.03.2017 року. Кворум 
зборів: 99,958% до загальної кількості голосів.
Порядок денний:
1.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2016 рік.
2.Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2016 рік.
3.Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльнос-
ті Товариства за 2016 рік.
4.Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 
2016 рік.
5.Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік.
6.Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
7.Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Това-
риства.
8.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у 
ході поточної господарської діяльності Товариства.
9.Про зміну місцезнаходження Товариства.
10.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: Визнано задовільними та 
затверджено
-звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Това-
риства за 2016 р.
-звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік 
-звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік 
Затверджено річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2016 рік.
Прийнято рішення фонд виплати дивідендів за 2016 рік не формувати, 
дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати. Залишено чис-
тий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік в сумі 25 916 496,56 гривень в розпорядженні Товариства.
Затверджено протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийня-
ті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються ді-
яльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціоне-
рів Товариства.
Затверджено кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства на 
2017 рік на рівні 2016 року.

Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході по-
точної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення Приватним акціонер-
ним товариством «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» власних акцій).
Уповноважено Директора Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підписання від імені 
Товариства на суму до 150 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, 
протоколів та інших правочинів). Уповноважено Першого і заступника Дирек-
тора Приватного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Снігира Сер-
гія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Дирек-
тора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 50 000 
000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів).
Доручити Директору Товариства Щучику Е.С. розробити та надати на роз-
гляд Наглядовій раді Товариства нову редакцію Статуту Товариства.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.

Збори проведені у формі заочного голосування.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Наглядова рада
Результати розгляду питань порядку денного: 
Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході по-

точної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення Приватним акціонер-
ним товариством «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Директора Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підписання від імені То-
вариства на суму до 1000000000,00 грн. договорів (угод, контрактів, протоколів 
та інших правочинів). Уповноважено Першого і заступника Директора Приват-
ного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійови-
ча на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства 
на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень: 
договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів).

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 01.06.2017 року. 

Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Збори проведені у формі заочного голосування.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-

нів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 

Наглядова рада
Результати розгляду питань порядку денного: 
Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході по-

точної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення Приватним акціонер-
ним товариством «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Директора Приватного акціонерного товариства 
«БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені То-
вариства на суму до 1000000000,00 грн. договорів (угод, контрактів, протоколів 
та інших правочинів). Уповноважено Першого і заступника Директора Приват-
ного акціонерного товариства «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійови-
ча на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства 
на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень: 
договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів).

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВАСИЛЬКIВСЬКЕ ВАНТАжНЕ 

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

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

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

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://vatvvap.informs.net.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОПОРТ»,
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 ТОВАРИ-
СТВО «ЄВРОПОРТ», 31744061, 
вул. Лукашевича, 15-А, м. Київ, 
Солом'янський, 03049, (044) 3710235

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://evroport.pat.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «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 використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/
shareholders/ 

7. Вид особливої інформації: Відомості про набуття прямо або опо-
середковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кіль-
кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 
контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Товариство повідомляє, що 23.04.2018 року було отримане від 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ»

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 «ДТЕК 
ПЕМ-ЕНЕРГОВуГIЛЛЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00169845
3. Місцезнаходження 84302, м. Краматорськ, Островського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 594-45-84 -
5. Електронна поштова адреса ZonenkoLN@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

http://www.dtek.com/investors_and_
partners/asset/pes-energoygol/

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 ПрАТ «ДТЕК 

ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято 
рiшення про пепереднє 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: надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомо-
ги та /або поворотної процентної фiнансової допомоги на загальну граничну 
суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно 
не бiльше 10 000 000 (десять 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 опосередковано є власни-
ком акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку 
Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затвер-
джених Загальними зборами акцiонерiв DTEK  B.V.;

гранична сукупна вартiсть правочинiв* 262 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 536 476 000 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 48,8372%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5337037; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 5243197; 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 
5243197;

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 ПрАТ «ДТЕК 
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018) прийнято рiшення 
про пепереднє 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: отри-
мання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або 
поворотної процентної фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової 
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма 
такими правочинами одночасно не бiльше 10 000 000 (десять 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 юридичних 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* 262 000 000 грн.;
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi 536 476 000 грн.;
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках ): 48,8372%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5337037; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 5243197; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

5243197;
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
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 р.

1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, теле-
фон емітента: ПАТ «уКРАїНСЬКИЙ НАуКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТуТ АВIАЦIЙНОї ТЕХНОЛОГIї», 14308552, 04080, 
М.КИЇВ, Вул. ФРУНЗЕ, 19-21 (044) 463-75-75. 2. Дата розкриття річної ін-
формації у інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018. 3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет: www.ukrniat.pat.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми: ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», 40182892. 5. Інформація 
про загальні збори: 24.03.2017, Порядок денний:1.Обрання членiв лiчильної 
комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2.Засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах 
акцiонерiв Товариства.3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.4.Затвердження порядку ведення (регламенту) за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства.5.Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 та 2016 роки та 
прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.6.Визначення основних 
напрямкiв та чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2017 рiк.7.Звiти Нагля-

дової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки та прийняття 
рiшення за наслiдками їх розгляду.8.Звiти Ревiзiйної комiсiї Товариства за 
2015 та 2016 роки та прийняття рiшення за наслiдками їх 
розгляду.9.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 
та 2016 роки.

10.Затвердження рiчних звiтiв (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства 
за 2015 та 2016 роки.11.Розподiл прибутку Товариства, в тому числi затвер-
дження розмiру рiчних дивiдендiв, за результатами дiяльностi Товариства у 
2015 та 2016 роках. Встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати. 12.Звiт 
Правлiння Товариства щодо операцiй з майном, проведених у 2015 та 2016 
роках.13.Затвердження перелiку нерухомого майна Товариства, що 
пiдлягає орендi у 2017 роцi.14.Припинення повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.16.Затвердження кошторису витрат на забезпечення дiяльностi 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.17.Припинення повнова-
жень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.18.Обрання членiв На-
глядової ради Товариства.6. Перерахування дивідендів через депозитарну 
систему у кількості 612000 грн.
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Глушка Сергія Миколайовича письмове повідомлення про набуття пра-
ва власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у роз-
мірі 2929 (дві тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) штук простих іменних 
акцій, що становить 97,959866% від загальної кількості розміщених То-
вариством простих іменних акцій. Дата набуття домінуючого контроль-
ного пакета акцій Товариства: 20 квітня 2018 року.

Протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контр-
ольного пакета акцій, Глушко С.М. акції не придбавалися; право влас-
ності на домінуючий контрольний пакет акцій було набуто внаслідок 
виконання договору дарування 325 штук простих іменних акцій Товари-
ства за ціною 652,30 грн. (шістсот п'ятдесят дві гривні тридцять копій-
ки) за одну просту іменну акцію. Розмір частки акцій Глушка С.М. в за-

гальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета 
акцій Товариства - 87,0903 % та після набуття домінуючого контроль-
ного пакета акцій Товариства - 97,959866%. Розмір частки акцій Глушка 
С.М. в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій Товариства - 87,20697% та після набуття до-
мінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 98,0911%.

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 бобик Дмитро Ілліч  24.04.2018

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4». 2.Код за ЄДРПОУ 
36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 
25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 
5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2018/. 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення Прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення: Дата прийняття загальними зборами 
акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 
23.04.2018; Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів: 10.05.2018; Розмір дивідендів, що підляга-
ють виплаті відповідно до рішення загальних зборів 
(грн.):56861000,00 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 
14.05.2018 - кінець 10.07.2018; Спосіб виплати дивідендів через 
депозитарну систему; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї 
суми дивідендів в повному обсязі.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно із законодавством. 2. 23.04.2018 Голова 
Правління В.А.Іщенко

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бАНК 3/4»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 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 використовується 

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 Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
23 квітня 2018 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Шеннона Кірана 
Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офі-
сом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шаргунова Воло-
димира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС 
України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Муходінову Мари-
ну Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського 
МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням 
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обі-
ймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Миронова Воло-

димира Валерійовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 19.04.2017р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Чертової Анастасії 
Валеріївни за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.04.2017р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради Шишко Олександра за рі-
шенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не давала. Голова Наглядової ради є представником акціонера - Пу-
блічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний 
номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступ-
ні посади: Технічний директор в ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира 
Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Член На-
глядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товари-
ство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до на-
ступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п’яти років займав 
наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», 
директора з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; 
директора з виробництва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Техно-
буд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталі-
ївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ 
УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням за-
гальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публіч-
не акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 
00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу при-
значено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом остан-
ніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Біло-
церківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», 
директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління Хромова Г.С.    підпис, м. п.  23.04.2018р.
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ПАТ «уКРАїНСЬКИЙ НАуКОВО-ДОСЛIДНИЙ 
IНСТИТуТ РАДIОАПАРАТуРИ»

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

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

ПАТ « Український науково-
дослiдний iнститут радiоапаратури», 
14308090 м. Київ , Подiльський, 
04080, м. Київ, Вiкентiя хвойки, 
15/15, корп. 55 (044)2255270,

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

ukrniira.com.ua

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

ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – 
аудит» , 23504528 

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

Чергові загальні збори акціонерів 
відбулися 12.04.2017 р., кворум 
60,9 %

6. Інформація про дивіденди . За рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "УкрНДIРА" 
дивiденди за 2016 р. не нараховува-
лись та не виплачувалися

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 31281 28524
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4319 4431
Довгострокові фінансові інвестиції 5308 5308
Запаси 12905 11389
Сумарна дебіторська заборгованість 584 624
Грошові кошти та їх еквіваленти 5931 5221
Власний капітал 20221 19750
Статутний капітал 335 335
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18298 17831
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 53
Поточні зобов'язання і забезпечення 11060 8721
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 335450 335450

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
Генеральний директор Колесник Микола Iванович

М.П. (підпис) 24.04.2018
(дата)

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЦуКРОВИЙ ЗАВОД ІМ.ЦюРуПИ”

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

Публічне акціонерне товариство 
"Цукровий завод ім.Цюрупи", 
00372368, 13543 житомирська 
область Попільнянський р-н с.
Андрушки вул.Заводська, 5, 
(04137)76-340, 76-390

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

tsyurupa.pat.ua

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

Приватне підприємство "Аудитор-
ська фірма "Екаунт", 31133478

5. Інформація про загальні збори. 
Позачергові збори акціонерів відбулися 27.10.2017р. Порядок ден-
ний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1.Обрання 
членів лічильної комісії. 2.Обрання Голови та Секретаря Зборів. 
3.Затвердження звіту Ліквідаційної комісії Товариства про результа-
ти проведення заходів спрямованих на припинення діяльності То-
вариства шляхом його ліквідації. 4.Затвердження проміжного лікві-
даційного балансу Товариства. 5.Внесення змін у склад Ліквідаційної 
комісії Товариства. Вирішили по питаннях: 1.Сформувати лічильну 
комісію із 3 (трьох) осіб: Тимошенко О.А. - голова, а Щокіна К.В. та 
Пишняк Г.В. - члени лічильної комісії. 2.Обрати Головою Зборів То-
вариства Самойленко О.М., а Секретарем - Куркову А.В. 3.Затверди-
ти звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення 
заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом 
його ліквідації. 4.Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Това-
риства. 5.Внести зміни у склад Ліквідаційної комісії Товариства: ви-
вести зі складу Ліквідаційної комісії Товариства Кравченка ю.М. з 
припиненням повноважень Голови ліквідаційної комісії Товариства 
(за згодою); ввести до складу Ліквідаційної комісії Товариства Кур-
кову А.В. (за згодою); обрати Головою Ліквідаційної комісії Товари-
ства Куркову А.В. з наданням їй відповідних повноважень на здій-
снення подальших дій ліквідаційної процедури, в тому числі, 
проведення державної реєстрації змін складу Ліквідаційної комісії 
Товариства.
усі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
були, проголосовані "ЗА" - 140544 голосів, або 100% голосів учасни-
ків зборів. Згідно зі статутом Товариства Головою Ліквідаційної ко-
місії були прийняті рішення про проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів і затверджено порядок денний зборів. Змін та 
пропозицій до порядку денного загальних зборів від інших осіб не 
надходило. Інші загальних зборів не ініціювалися.
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IНВЕС-
ТИЦIЙНА ГРуПА МАСТ", 
21191107, Харківська , -, 61024, 
м. Харкiв, Гуданова,9/11 (057) 
7140643,

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

23.04.2018 р.

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

www.mast.kharkov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД «ДНIПРО»

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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емі-
тента

Приватне акцiонерне товариство 
«Днiпропетровський пивоварний за-
вод «Днiпро», код ЄДРПОУ 30561920, 
49000, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 9, 
телефон: (056) 790-16-23

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

24.04.2018

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

http://www.dpz.dp.ua/reports
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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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КОНСюМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ», 
код ЄДРПОУ 22555135, вул. Промислова, 
1, село Зоря, Рівненський район, Рівнен-
ська область, 35314, тел. (0362) 692-104

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://ua.verallia.com/nformats-ya-dlya-
akts-oner-v

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "НЕРуХО-
МІСТЬ СТОЛИЦІ", 30965299, 
Митрополита Василя Липківського, 
буд. 45, м.Київ, Солом'янський, 
03035, Україна, (044) 585-41-01

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

25.04.2018р.

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

www.therealestateofcapital.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «МIСТО», міс-
цезнаходження 21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25 код за ЄДРПОУ 
33295475, міжміський код та телефон : 0432 508 107

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 річ-
ну інформацію – http://www.ic-misto.com.ua

4. Аудитор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист», код ЄДРПОУ 35531560

5. Інформація про загальні збори. Річні Загальні збори акціонерів това-
риства відбулися 18.04.2017 року, кворум 100%. Порядок денний: 1. Обран-
ня членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.2. Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голо-
ви та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 
3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4. Звiт та висно-
вки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.5. Звiт Наглядової ради, при-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2016 рiк.7. Визначення порядку розподiлу прибутку та по-
криття збиткiв Товариства за 2016 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися това-
риством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення.9. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства. 
10. Внесення змiн до статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй 
редакцiї, та обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї 
Статуту.11. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом ви-
кладення їх у новiй редакцiї.12. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень голови та членiв Наглядової ради.13. Затвердження кiлькiсного 
складу Наглядової ради та строку її повноважень.14. Обрання членiв На-
глядової ради Товариства.15. Прийняття рiшення про припинення повно-
важень Ревiзора Товариства.16. Обрання Ревiзора Товариства.17. Затвер-
дження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради i Ревiзором.18. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради i Ревiзором.

Рішенням загальних зборів затвердили звiт Правлiння про фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Правлiння 
задовiльною, Затвердили звiт та висновки Ревiзора за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Ви-
знати роботу Ревiзора задовiльною. Затвердили звiт Наглядової ради Това-
риства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Затвердили Рiчний 
звiт Товариства за 2016 рiк. Прибуток направити на розвиток дiяльностi То-
вариства. Прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв. Затвердили змiну типу Публiчного акцiонерного товариства 
«Страхова компанiя «Мiсто» з «публiчного» на «приватне». Затвердили 
змiни до Статуту Товариства та внутрiшнiх Положень Товариства. Припини-
ли повноваження всiх членiв Наглядової ради. Обрали членами Наглядової 
ради:- Фомiна О. О. як представника акцiонера Комунального пiдприємства 
«Вiнницька транспортна компанiя»,- Кожуховського О. М.як представника 
акцiонера Мiського комунального пiдприємства «Вiнницязеленбуд»,-
Форманюка М. В. як представник акцiонера Територiальної громади мiста 
Вiнницi. Припинили повноваження Ревiзора. Обрали на посаду Ревiзора 
Територiальну громаду мiста Вiнницi в особi Луценко Н.Д. Затвердили умови 
договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не ви-
плачувались

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 «чЕРНIГIВАВТОСЕРВIС», 03119724, 14037, 
Чернігівська обл. , м.Чернiгiв, вул. Громадська, 39 (0462) 723-428. 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 pat-chas.com. 4. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності  
ТОВ «РФС-АУДИТ», 31275766. 5. Інформація про загальні збори (розділ 
заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) Загальні 
збори акціонерів: дата проведення 27.04.2017. Кворум 87,04. За результа-
тами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi передбаченi поряд-
ком денним зборiв. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членiв лiчильної 
комiсiї та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї. 2. Про обрання робочих органiв, затвердження регла-
менту роботи. 3. Про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
4.  Звiт Дирекцiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 
2016 р. 5. Затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради за 2016 р. 
6.  Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 р. 7. Про за-
твердження рiчного звiту Товариства, фiнансової звiтностi та балансу за 
2016 р. 8. Про розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками роботи у 2016 р. 9. Про вiдкликання та припинення повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про визначення кiлькiсного 
складу Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової 
ради Товариства. За результатами проведених зборiв затвердженi всi пи-
тання, якi передбаченi порядком денним зборiв. 6. Інформація про диві-
денди. 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 9126 8389
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6222 5870
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1021 778
Сумарна дебіторська заборгованість 946 1008
Грошові кошти та їх еквіваленти 928 724
Власний капітал 2144 1880
Статутний капітал 751 751
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 731 467
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 282 195
Поточні зобов’язання і забезпечення 6700 6314
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,09 -0,21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,09 -0,21

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

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ", 
31623500, 03138, м. Київ ПРО-
СПЕКТ ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКО-
ГО, будинок 82, +380442750640

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

20.04.2018 р.

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

d-life.com.ua

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КИїВСЬКИЙ ЗАВОД 
ШАМПАНСЬКИХ ВИН 
"СТОЛИчНИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ 30373419
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Сирецька, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-25-07 (044)277-25-44
5. Електронна поштова адреса roman.zadorogniy@sekt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київ-

ський завод шампанських вин «Столичний» (протокол вiд 18.04.2018р.) 
припинено повноваження Директора Публiчного акцiонерного товариства 
«Київський завод шампанських вин «Столичний» Романського Валерiя 
Олександровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Повноваження особи припинено в зв’язку iз закiнченням строку на який 
було обрано. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,001683%. Пе-
ребував на посадi протягом 5 рокiв.

Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Київ-
ський завод шампанських вин «Столичний» (протокол вiд 18.04.2018р.) 
обрано на посаду Директора Публiчного акцiонерного товариства «Київ-
ський завод шампанських вин «Столичний» Романського Валерiя Олек-
сандровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Змiна складу посадових осiб емiтента обґрунтована закiнченням строку 
повноважень директора. Строк на який обрано – 5 рокiв. Судимостей за 
корисливi та посадовi злочини особа не має, володiє часткою у статутно-
му капiталi емiтента в розмiрi 0,001683%. Протягом останнiх 5-ти рокiв 
перебував на посадi директора Публiчного акцiонерного товариства «Ки-
ївський завод шампанських вин «Столичний».

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 Романський Валерiй Олександрович

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

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації

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

«Концерн-Електрон»
2. Код за ЄДРПОУ 13801109
3. Місцезнаходження 79018, м.Львiв, Стороженка,32
4. Міжміський код, телефон та факс (032)233 51 96 (032) 239 52 88
5. Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації www.electron.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами ПрАТ «Концерн-Електрон»(протокол №29 

вiд 21.04.2018р), враховуючи необхiднiсть у 2018 роцi участi 
ПрАТ «Концерн-Електрон», йогодочiрнiх пiдприємств та пiдприємств, 
в яких Товариство має iстотну участь (надалi Пiдприємства) у тенде-
рах, конкурсах, торгах щодо закупiвель продукцiї, щовиробляється 
Пiдприємствами, надано згоду Президенту - Головi Правлiння Това-
риства, керiвникам Пiдприємств за вiдповiдними рiшеннями Наглядо-
вої ради на вчинення Товариством i Пiдприємствами значних 
правочинiв, якщо гранична сукупна ринкова вартiсть майна, робiт, по-
слуг, що буде предметом кожного зтаких правочинiв не перевищува-
тиме 1 млрд. грн., а саме: укладення договорiв (угод, контрактiв) 
купiвлi-продажу, поставки, пiдряду продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а 
також на укладення для їх виконання кредитних договорiв, договорiв 
банкiвських гарантiй, позик, позичок, застави, iпотеки, поруки, тощо, 
якiможуть укладатися протягом не бiльш одного року з дати прийнят-
тя цього рiшення.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -13 222 336. Зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 11 330 076 голосуючих акцiй. Голосу-
вали «за»-11 308 962 голосуючi акцiї. Голосували «проти» – 10 226 
голосуючих акцiй.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно іззаконодавством.

2. Найменування посади бубес юрiй Григорович
Президент-Голова 
Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ  
РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. I. Осно-
вні відомості про емітента:1. Повне найменування емітента: При-
ватне акцiонерне товариство «Лугинський хлiбозавод», код за 
ЄДРПОУ: 00378796, місцезнаходження:11301 Житомирська обл-ть, 
Смт. Лугини вул. Донского буд.56; міжміський код та телефон 
емітента(04161) 9-11-01. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
23 квітня 2018 р.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію www. luginhlibz.ho.ua. 4 Наймену-
вання аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою про-
ведений аудит фінансової звітності.5 Черговi загальнi збори акцiонерiв 
емітента проведені 27.02.2017 р. Перелік питань, що розглядались на 
загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії.2. Об-
рання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень 
з питань порядку проведення загальних зборів.3. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 4. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 
2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7.Розподіл при-
бутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.8. При-
пинення повноважень голови та членів наглядової ради 

товариства.9.Обрання членів наглядової ради товариства.10.Затвер-
дження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з го-
ловою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
вищевказаних договорів. 11.Припинення повноважень ревізора 
товариства.12.Обрання ревізора товариства.13.Внесення змін та до-
повнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової 
редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції 
Статуту товариства.14.Прийняття рішення про приведення внутріш-
ніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту 
товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом 
затвердження положень в новій редакції. 15. Про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Лу-
гинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів 
пов’язаних з укладанням цих правочинів Пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного були наданi наглядовою радою товариства. Всі 
питання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi од-
ноголосно. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛуГИНСЬКИЙ ХЛIбОЗАВОД»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛуГАНСЬКТЕПЛОВОЗ», 05763797Луган-
ська , _, 93406, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, 52-Б (0642) 34-50-80,

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 річ-
ну інформацію: www.luganskteplovoz.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сiчень - Аудит», 32996030

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв 
вiдсутня, так як ПАТ «Луганськтепловоз» у 2017 роцi не проводило рiчнi 
загальнi збори акцiонерiв.

6. Інформація про дивіденди.
Iнформацiя про дивiденди за звiтний рiк вiдсутня, тому що рішення 

щодо виплати дивідендів не приймалось, так як ПАТ «Луганськтепловоз» 
у 2017 роцi не проводило рiчнi загальнi збори акціонерів.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 43670 144424
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1700 2218
Запаси 3174 75374
Сумарна дебіторська заборгованість 27367 48430
Грошові кошти та їх еквіваленти 5249 1973
Власний капітал -2269219 -1899393
Статутний капітал 54796 54796
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2324015 -1954189
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 27980 25963
Поточні зобов’язання і забезпечення 2284909 2017854
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-1.68 -3.70

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

-1.68 -3.70

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 219184684 219184684
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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН»

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 

«Одеський завод шампанських вин»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32224466
3. Місцезнаходження емітента: 65058 м.Одеса Французський б-р, 

буд.36
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 00(048)7344801,630414 

630414
5. Електронна поштова адреса емітента: Office@oswc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.champagne.odessa.ua
7. Вид особливої інформації: ВIдомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

2. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв: 20.04.2018р. 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збо-

ри акцiонерiв Товариства.
вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: 

значнi правочини, за якими ринкова вартiсть послуг, що є предметом тако-
го правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ОЗШВ» за 
даними рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами та якi 
пов'язанi з веденням господарської дiяльностi Товариства

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 30 000 000,00 (тридцяти 
мiльйонiв) грн.

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 139417 тис.грн.

спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 
21.5182%

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 31595781 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31595781 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
31595781 та «проти» прийняття рiшення - 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. 

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________  Поздняков Iван Васильович

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 
"ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА"

2. Код за ЄДРПОУ 32831296
3. Місцезнаходження 45400, Нововолинськ, Островсько-

го, 64
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 40 400 03344 40 400 
5. Електронна поштова адреса info@zpg.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zpg.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова гру-

па» вiд 24.04.2018р. припинено повноваження голови правлiння, у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа Голова правлiння 
Луцик Вiктор Арсентiйович володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа 
перебувала на посадi з 15.05.2015р.

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова група» 
вiд 24.04.2018р. припинено повноваження члена правлiння, у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа член правлiння Рудь 
Сергiй Якович володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50%, розмiр паке-
та акцiй, якi належать цiй особi - 130000 грн.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.05.2015р.

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова гру-
па» вiд 24.04.2018р. припинено повноваження члена правлiння, у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа член правлiння 
Яблоньска Олена Сергiївна володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
25%, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 65000 грн. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала 
на посадi з 15.05.2015р.

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова гру-

па» вiд 24.04.2018р. обрано на посаду голови правлiння Луцика Вiктора 
Арсентiйовича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано 
термiном на три роки. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймав посаду голови 
правлiння ПрАТ «ЗПГ».

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова гру-
па» вiд 24.04.2018р. обрано на посаду члена правлiння Рудь Сергiя Якови-
ча, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50%, розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi - 130000 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймав посаду члена правлiння ПрАТ «ЗПГ».

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова гру-
па» вiд 24.04.2015р. обрано на посаду члена правлiння Яблоньску Олену 
Сергiївну, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%, розмiр паке-
та акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 65000 грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду члена правлiння ПрАТ «ЗПГ».

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова група» 
вiд 24.04.2018р. припинено повноваження ревiзора, у зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Посадова особа ревiзор Рудь Сергiй Сергiйович 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%, розмiр пакета акцiй, якi 
належать цiй особi - 65000 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 05.07.2011р.

Рiшенням загальних зборiв товариства ПрАТ «Захiдна промислова гру-
па» вiд 24.04.2015р. обрано на посаду ревiзора Рудь Сергiя Сергiйовича, 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%, розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi - 65000 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Обрано термiном на три роки. Про-
тягом останнiх п'ять рокiв обiймав посаду ревiзора ПрАТ «ЗПГ».

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 Вiктор Арсентiйович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА ГРуПА”

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ  
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Приватне акцiонерне товариство «Креатив», 31146251, 01032 
м.Київ вулиця Жилянська, будинок 75, (044) 390-04-55

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 регу-
лярну річну інформацію: creative.kr.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б.  
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Аудиторська фiрма у виглядi Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит», 30634365

5. Інформація про загальні збори: 
07.04.2017 проведено річні загальні збори. Рiшення акцiонера 

№22Публiчне акцiонерне товариство «Креатив Груп», iдентифiкацiйний 
код юридичної особи 34374903, що володiє 584625 простими iменними 
акцiями Приватного акцiонерного товариства «Креатив», що становить 
100% статутного капiталу Товариства, i є єдиним акцiонером Товари-
ства, тому одноособово приймає рiшення з питань порядку денного: 
1. Затвердження рiчного звiту (звiту про фiнансовi результати та балан-
су) Товариства за 2016 рiк.2. Розподiл прибутку i визначення порядку 
покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 
3. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту.4.Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5.Розгляд 
звiту незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результати розгляду питань порядку денного:1.Рiчний звiт (звiт про 
фiнансовi результати та баланс) Товариства за 2016 рiк затвердити.2.Не 
розподiляти прибуток Товариства за 2016 рiк, а також не нараховувати 
та не виплачувати дивiденди за 2016 рiк у зв'язку з вiдсутнiстю прибут-

ку та наявнiстю збиткiв. Покрити збитки Товариства за 2016 рiк за раху-
нок прибуткiв наступних перiодiв.3.Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 
затвердити.4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк 
затвердити.5.Затвердити Звiт незалежного аудитора щодо рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.

04.09.2017 проведено позачергові загальні збори. Рiшення акцiонера 
№23Публiчне акцiонерне товариство «Креатив Груп», iдентифiкацiйний 
код юридичної особи 34374903, що володiє 584625 простими iменними 
акцiями Приватного акцiонерного товариства «Креатив», що становить 
100% статутного капiталу Товариства, i є єдиним акцiонером Товари-
ства, тому одноособово приймає рiшення з питань порядку 
денного:Питання порядку денного:1.Про припинення повноважень Го-
лови Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Креатив» 
Токтомушева Рисбєка Чоробековича на пiдставi отриманого 
повiдомлення про дострокове припинення повноважень за власним ба-
жанням згiдно статтi 57 Закону України «Про акцiонернi 
товариства».2.Про припинення повноважень члена Наглядової ради 
Приватного акцiонерного товариства «Креатив» Сергеєвої Наталiї 
Володимирiвни на пiдставi отриманого повiдомлення про дострокове 
припинення повноважень за власним бажанням згiдно статтi 57 Закону 
України «Про акцiонернi товариства».3.Про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Креа-
тив» Айжулова Ануара Турсуновича на пiдставi отриманого 
повiдомлення про дострокове припинення повноважень за власним ба-
жанням згiдно статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Результати розгляду питань порядку денного:1.Припинити повнова-
ження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Креатив» Токтомушева Рисбєка Чоробековича з 15 вересня 
2017 року.2.Припинити повноваження члена Наглядової ради Приват-
ного акцiонерного товариства «Креатив» Сергеєвої Наталiї 
Володимирiвни з 15 вересня 2017 року 3. Припинити повноваження 
члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Креа-
тив» Айжлова Ануара Турсуновича з 15 вересня 2017 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТСЬКА РИбОВОДНА СТАНЦIЯ»

Особлива інформація емітента
I1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство «Закарпатська рибоводна станцiя»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 90442, Бороняво, урочище Гагови будинок 1

4. Код за ЄДРПОУ 00725192
5. Міжміський код та телефон, факс 0673122578 0000000000
6. Електронна поштова адреса pratzakarpatskars@gmail.com
Повідомлення розміщено у інформаційній базі даних Комісії 

24.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії
Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи Розмір частки в статутному 

капіталі (у ٪)
1 2 3 4 5 6

23.04.2018 звіль-
нено

Голова 
правлiння 

Клованич Василь Iванович ВО 539291
Хустський РВ УМВС України в 

Закарпатськiй областi

0.000

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення Голови правлiння Товариства з займаної посади чере змiни 
в структурi управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 21 рiк. 
23.04.2018 звіль-

нено
Член правлiння Гебеч Василь Васильович ВО 230330

Хустським РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

5.000

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення членiв правлiння Товариства з займаної посади чере змiни в 
структурi управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 20 рокiв. Посада 
бiльше не передбачена статутом. 
23.04.2018 звіль-

нено
Член правлiння Скундзя Василь Антонович ВО 245860

Хустським РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

0.000

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення членiв правлiння Товариства з займаної посади чере змiни в 
структурi управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 6 рокiв. Посада 
бiльше не передбачена Статутом. 
23.04.2018 звіль-

нено
Член Наглядо-

вої ради
Клованич Богдан Васильо-

вич
ВР 092866

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

60.497

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення членiв Наглядової ради з займаної посади через завершен-
ня строкiв обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 10 рокiв. 
23.04.2018 звіль-

нено
Член Наглядо-

вої ради
Дякун Iгор Михайлович ВО 017466

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

4.434

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення членiв Наглядової ради з займаної посади через завершен-
ня строкiв обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 14 рокiв.
23.04.2018 звіль-

нено
Член Наглядо-

вої ради
Келемен Андрiана 

Василiвна
ВО 878868

Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

11.152

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення членiв Наглядової ради з займаної посади через завершен-
ня строкiв обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 12 рокiв. 
23.04.2018 звіль-

нено
Ревiзор Гебеч Василина 

Михайлiвна
ВО 230257

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

5.000

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про звiльнення Ревiзора Товариства з займаної посади чере змiни в 
структурi управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 12 рокiв. Посада 
бiльше не передбачена Статутом. 
23.04.2018 обрано Голова 

правлiння
Клованич Василь Iванович ВО 539291

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

0.000

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про обрання Голови правлiння Товариства на новий термiн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 21 рiк. Термiн повноважень - безстроково. Не є 
акцiонером Товариства. 
23.04.2018 обрано Голова Наглядо-

вої ради
Клованич Богдан Васильо-

вич
ВР 092866

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

60.497

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 10 рокiв. Термiн повноважень - безстроково. Є акцiонером Товари-
ства. 
23.04.2018 обрано Член Наглядо-

вої ради
Дякун Iгор Михайлович ВО 017466

Хустський РВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

4.434

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про обрання Членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 14 рокiв. Термiн повноважень - безстроково. Є акцiонером Товариства. 
23.04.2018 обрано Член Наглядо-

вої Ради
Келемен Андрiана 

Василiвна
ВО 878868

Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатськiй областi

11.152

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. прийннято рiшення про обрання Членiв Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи на займанiй посадi 12 рокiв. Термiн повноважень - безстроково. Є акцiонером Товариства. 

Голова правлiння                                           (підпис)  Клованич Василь Iванович
24.04.2018
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIчНИЙ 

ЗАВОД»
Річна інформація емітента цінних паперів

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «бЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIчНИЙ ЗАВОД», місцезнахо-
дження: 24400, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Юрiя Коваленка 165 , 
код за ЄДРПОУ 05769219, міжміський код та телефон 0435224226

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 річ-
ну інформацію http://www.05769219.pat.ua

4. Аудитор: відсутній.
5 Інформація про загальні збори: Загальні збори акціонерів відбулися 

07.04.2017 року Кворум 100%. Порядок денний: 1. Обрання членів лічиль-
ної комісії річних загальних зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з пи-
тань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання го-
лови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт та висно-
вки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.5. Звіт Наглядової 
ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік.7. Про розподіл прибутку (покриття 
збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування 
Товариства.9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і за-
твердження його в новій редакції, уповноваження представників на під-
писання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстра-
ції Статуту.10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень 
Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядо-
ву раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконав-
чий орган» Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. 
Всі питання порядку денного затверджувалися. Рішенням загальних збо-
рів затвердили звіт Правління про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною; Затвердили 
звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задо-
вільною. Затвердили звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу 
Наглядової ради задовільною. Затвердили річний звіт Товариства за 
2016 рік.Прийнято рішення прибуток, отриманий товариством в 2016 році, 
направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів. Змі-
нили тип Публічного акціонерного товариства «Бершадський електротех-
нічний завод» з «публічного» на «приватне». Затвердили зміни до статуту 
Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства та виклали і за-
твердили його в новій редакції. Внесли зміни і доповнення до внутрішніх 
Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про 
Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про 
виконавчий орган» і затвердили їх в новій редакції.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не ви-
плачувались.

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТIОН» 2.Код за ЄДРПОУ 
05470288 3.Місцезнаходження:29016,м.Хмельницький,вул. Тернопiльськ
а,19 4.Міжміський код, телефон та факс (03822) 2-11-05 5.Електронна по-
штова адреса metropol@ukrpost.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
http:\\patkation.km.ua.7. Вид особливої інформації Зміна складу посадо-
вих осіб емітента.II. Текст повідомлення: Рiшенням рiчних загальних 
зборiв ПАТ«Катiон», якi вiдбулись 20.04.2018 р. припинено повноваження: 
-голови наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича (фiзична особа не 
надала письмової згоди на розкриття паспортних даних);виконував по-
вноваження з 15.03.2017р.; володiє 0,000006% акцiй товариства; суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має; -члена наглядової ради 
Дьяченко Людмили Ярославiвни(фiзична особа не надала письмової зго-
ди на розкриття паспортних даних); виконувала повноваження з 
15.03.2017 р.; володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має; -члена наглядової ради Павлiк 
Надiя Михайлiвна(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття 
паспортних даних); виконувала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 
0,016609% акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочи-
ни не має;-члена наглядової ради Дьяченко Олена Валерiївна(фiзична 
особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних); викону-
вала повноваження з 15.03.2017 р.; володiє 36.325907% акцiй товариства; 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має;- члена наглядової 
ради Бобко Анатолiй Францович (фiзична особа не надала письмової зго-
ди на розкриття паспортних даних); виконував повноваження з 
15.03.2017 р.; володiє 0,003306% акцiй товариства; судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ «Катiон», якi вiдбулись 
20.04.2018 р. обрано на строк до чергових рiчних загальних зборiв:- чле-
ном наглядової ради Дьяченко Валерiя Гаррiйовича(фiзична особа не на-
дала письмової згоди на розкриття паспортних даних); володiє 0,000006% 
акцiй товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; 
останнi 5 рокiв працював: заступник директора ПАТ «Катiон»; заступник 
директора ТОВ «Сервiс-7»; заступник директора ТОВ «Капiтал-15»; за-
ступник директора ТОВ «Сервiс 7»; з 26.10.2016р. - пенсiонер. Рiшенням 
наглядової ради ПАТ «Катiон» вiд 20.04.2018р.(протокол №18-04-20) об-
раний головою наглядової ради; -членом наглядової ради Дьяченко Люд-
милу Ярославiвну (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття 
паспортних даних); володiє 38,046763% акцiй товариства; судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має; останнi 5 рокiв працювала:. дирек-
тор з фiнансiв ТОВ АПК «Самобранка»; директор з фiнансiв ТОВ «Хмель-
ницький завод Катiон»;-членом наглядової ради Павлiк Надiю 
Михайлiвну(фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття пас-
портних даних); володiє 0,016609% акцiй товариства; судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має; пенсiонер з сiчня 2011р.;-членом 
наглядової ради Бороховську Раїсу Миколаївну(фiзична особа не надала 
письмової згоди на розкриття паспортних даних);володiє 0.00315% акцiй 
товариства; судимостей за корисливi та посадовi злочини не має; 
пенсiонер з 2003 року Директор Солтик О.В.

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 Космонав-

тів, 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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://23487660.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ХІМПРОЕКТ» (далі-Емітент), що відбулися 20.04.2018 року прийнято 
рішення (протокол № 59 від 20.04.2018 р.) про подовження з 23.04.2018 р. 
до 23.04.2023 р. терміну повноважень директора Емітента Каращука 
Олександра Михайловича ( паспорт серії ЕН № 047828 виданий Сєвє-
родонецьким МВ УМВС України в Луганській області 21.11.2001 року). 
Частка у статутному капіталі Емітента, якою володіє посадова особа, 
складає 30,67 %. Питання про подовження терміну повноважень поса-
дової особи було включено до порядку денного Загальних зборів акціо-

нерів у зв'язку з закінченням строку дії Контракту з директором Емітен-
та. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду 
Директора Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа не має.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«ХІМПРОЕКТ» (далі-Емітент), що відбулися 20.04.2018 року прийнято 
рішення (протокол № 59 від 20.04.2018р.) про припинення повноважень 
ревізора Емітента Каращука Володимира Михайловича (паспорт серії 
ЕМ № 922536 виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луган-
ській області 26.03.2001 року). Частка у статутному капіталі Емітента, 
якою володіє посадова особа, складає 38,66 %. Питання про припинен-
ня повноважень посадової особи було включено до порядку денного За-
гальних зборів акціонерів у зв'язку з закінченням їх терміну. Посадова 
особа перебувала на посаді ревізора Емітента з 22.04.2013. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 
На посаду ревізора Емітента замість особи, повноваження якої припи-
нено, нікого не призначено у зв'язку зі скасуванням даної посади.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОЕКТ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифіка-
ційний код юридичної особи, місцезнаходжен-
ня, міжміський код і телефон емітента.

ПУБЛІЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "НАФТОПЕРЕ-
РОБНИЙ КОМПЛЕКС 
- ГАЛИЧИНА", 
00152388, Борислав-
ська, 82, м. Дрогобич, 
Львiвська область, 
82100, Україна, (03244) 
3-75-55

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.npk.lv.ukrtel.net

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

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
"Аудит-сервіс ІНК", 
13659226

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 99,24% до загальної кількості голосів.
Рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" 
10.04.2017 р. прийнято Наглядовою радою ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-
шення про припинення її повноважень. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-
ціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-
вариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 
новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-
гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Това-
риства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві орга-
ну контролю "Ревізійна комісія".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
По пунктах порядку денного пропозиції вносив представник акціонерів, 
Голова Загальних зборів акціонерів Чередко К. Є. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З 1-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку го-
лосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних збо-
рах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній 
установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" укладено 
Договір. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про за-
кінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівни-
ків ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". 
З 2-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - час 
для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може 
бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та пред-
ставникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 
Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та 
членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань поряд-
ку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням поряд-
ку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секре-
тарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної 
комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного 
питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменуван-
ня) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні 
заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів про-
водиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма 
і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства На-
глядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних 
зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстра-
ції, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбит-
ком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/
або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення 
результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загаль-
них зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноважено-
го представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рі-
шення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятив-
не голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку 
денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питан-
ня порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одно-
го із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів 
акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиція-
ми), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішен-
ня із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен 
проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання 
порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рі-
шення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох про-
ектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами 
рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер та-
кож має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запро-
понованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рі-
шення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під 
час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів за-
гальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 
зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропози-
ція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питан-
ня порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування 
без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загаль-
ні збори акціонерів не допускаються. 
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кіль-
кість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 
трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 
загальних зборах.

ПубЛІчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАФТОПЕРЕРОбНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИчИНА”
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- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черго-
вості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох 
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денно-
го з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою 
загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку 
денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення 
про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання 
на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків на-
явного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлете-
нях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. 
Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без вине-
сення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, 
та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться 
шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голо-
сування.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення За-
гальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, вну-
трішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови 
виконавчого органу Товариства.
З 3-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Роботу Правління ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2016 році визнати задовіль-
ною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Звіт Правління ПАТ "НПК – ГА-
ЛИЧИНА" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік затвердити.
З 4-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Роботу Наглядової ради ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2016 році визнати 
задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Това-
риства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради 
ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" за 2016 рік затвердити.
З 5-го питання - загальні збори акціонерів постановили: Роботу Ревізій-
ної комісії ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2016 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізійної комісії 
ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" про результати фінансово-господарської діяль-
ності ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2016 році затвердити.
З 6-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс)  
ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" за 2016 рік.
З 7-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: 
Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році  
ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" має збитки від фінансово-господарської діяль-
ності в сумі 170 391 364,08 грн. (сто сімдесят мільйонів триста дев'яносто 
одна тисяча триста шістдесят чотири гривні 08 копійок). Розподіл при-
бутку за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю. Відраху-
вання до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товари-
ства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи 
Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.
По 8-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановив-
ли: Основні напрями діяльності ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" на 2017 рік за-
твердити.
По 9-15 питаннях порядку денного загальні збори акціонерів рішення не 
прийняли.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за прости-
ми 

акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на відповід-
ну дату

Дата (дати) перераху-
вання/ відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ 
відправлених дивіден-
дів на відповідну дату

Опис В таблиці 9 "Інформація про дивіденди" 
1. Нарахування дивідендів у 2017 р. за підсум-
ками 2016 року загальні збори акціонерів вирі-
шили не проводити, оскільки, за результатами 
діяльності у 2016 році Товариство отримало 
збитки. 
2. З огляду на вищенаведене:
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по простих акціях (за звітний період) не вста-
новлювалась.
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по привілейованих акціях (за період, що пере-
дував): акції такого виду в товариства відсутні;
- розмір дивідендів, що припадають на одну ак-
цію, складає 0,00 грн.;
- дата початку виплати дивідендів (за звітний 
період): не встановлювалась;
- дата закінчення виплати дивідендів: не вста-
новлювалася.
За результатами періоду, що передував:
1. Нарахування дивідендів у 2016 р. за підсум-
ками 2015 року загальні збори акціонерів вирі-
шили не проводити, оскільки, за результатами 
діяльності у 2015 році Товариство отримало 
збитки. 
2. З огляду на вищенаведене:
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по простих акціях (за звітний період) не вста-
новлювалась.
- дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по привілейованих акціях (за період, що пере-
дував): акції такого виду в товариства відсутні;
- розмір дивідендів, що припадають на одну ак-
цію, складає 0,00 грн.;
- дата початку виплати дивідендів (за звітний 
період): не встановлювалась;
- дата закінчення виплати дивідендів: не вста-
новлювалася.
Окремі поля цієї таблиці не заповнені, а саме:
- поля "Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів" за результата-
ми звітного періоду та за результатами періоду, 
що передував звітному не заповнені, тому що 
загальні збори ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" прийня-
ли рішення дивідендів за ці періоди не нарахо-
вувати; 
- з таких же причин не заповнені поля "Дата ви-
плати дивідендів" за результатами звітного пе-
ріоду та за результатами періоду, що передував 
звітному;
- поля "Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів за привілейова-
ними акціями" за результатами звітного перілду 
та за результатами періоду, що передував звіт-
ному, тому що ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" таких ак-
цій не випускало, отже - дивідендів на них не 
нараховувало; 
- з таких же причин не заповнені поля "Дата ви-
плати дивідендів" за привілейованими акціями 
за такі ж періоди.
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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 
"Торговельно-пiдприємницький 
центр"

2. Код за ЄДРПОУ 05414775
3. Місцезнаходження 03022, м.Київ, Василькiвська, буд.34
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-257-50-00 044-257-87-54

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

www.tpc.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 

22 квiтня 2018 року припинено повноваження Голови Правлiння Пря-
дуна Iгоря Олексiйовича у зв’язку iз закiнченням термiну, на який його 
було призначено. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Переобирався на вказану посаду неодноразово, перебував на 
посадi з 24.05.2013р. по 22.04.2018 р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 
22 квiтня 2018 року припинено повноваження Члена Правлiння Ав-
рамчук Iрини Василiвни у зв’язку iз закiнченням термiну, на який її було 
призначено. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перео-
бувала на вказанiй посадi з 18.10.2003 р. по 22.04.2018 р. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 
22 квiтня 2018 року припинено повноваження Члена Правлiння Яре-
менко Тетяни Михайлiвни у зв’язку iз закiнченням термiну, на який її 
було призначено. Часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Переобувала на вказанiй посадi з 30.10.2015 р. по 22.04.2018 р. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 
Обрано Прядуна Iгоря Олексiйовича на посаду Голови Правлiння 
ПрАТ «ТПЦ» з 23 квiтня 2018 року термiном на три роки по 22 квiтня 
2021 року. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння ПАТ «ТПЦ» 
(тепер ПрАТ «ТПЦ»). Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 
Обрано Аврамчук Iрину Василiвну на посаду Члена Правлiння 
ПрАТ «ТПЦ» з 23 квiтня 2018 року термiном на три роки по 22 квiтня 
2021 року. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера та Чле-
на Правлiння ПАТ «ТПЦ» (тепер ПрАТ «ТПЦ»). Згоди на розкриття 
паспортних даних не надала.

Рiшенням Наглядової Ради (Протокол № 04-2/2018 вiд 20.04.2018 р.) 
Обрано Яременко Тетяну Михайлiвну на посаду Члена Правлiння 
ПрАТ «ТПЦ» з 23 квiтня 2018 року термiном на три роки по 22 квiтня 
2021 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду юрисконсульта, 
Головного юрисконсульта та Члена Правлiння ПАТ «ТПЦ» (тепер 
ПрАТ «ТПЦ»). Згоди на розкриття паспортних даних не надала.

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

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

Голова Правління  Прядун Iгор Олексiйович

Особлива інформація ПАТ «уНІВЕРСАМ №22» (код ЄДРПОУ 
04544263), адреса: 02225, м. Київ, просп. Маяковського  17; тел. 044) 371-02-30;  
kiosya.n@eko.com.ua . Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням від 23.04.2018р.Загальних зборів акціонерів та згідно 
Статуту Товариства припинено повноваження з 23.04.2018р.:

Генеральний директор Терещенко Iван Iванович, частка в статутному 
капіталі = 0, 0,002% (59 акцій). На посаді перебував з 19.12.2017р.

Голова Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, частка в статутно-
му капіталі = 0,0003% (10 акцій). На посаді перебував з  24.04.2017р.

Член Наглядової ради Рубанчук Наталія Сергіївна, частка в статутному 
капіталі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з  24.04.2017р.

Член Наглядової ради Трандаш Мирослава Дмитрівна, частка в статут-
ному капіталі = 0,0002% (5 акцій). На посаді перебувала з  24.04.2017р.

Член Наглядової ради Фадєєва Людмила Володимирівна, частка в ста-
тутному капіталі = 0,0014% (40 акцій). На посаді перебувала з  24.04.2017р.

Член Наглядової ради Мікулець Ірина Михайлівна, частка в статутному 
капіталі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з  24.04.2017р.

Рішенням від 23.04.2018р. Загальних зборів акціонерів Товариства 
призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк:

Генеральний директор Фадєєва Людмила Володимирівна, частка в ста-
тутному капіталі = 0,0014% (40 акцій). Попередня посада  ПАТ «УНІВЕР-
САМ №22» - член Наглядової ради.

Член Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, є акціонером, частка 
в статутному капіталі = 0,0003% (10 акцій). Попередня посада  ПАТ «УНІ-
ВЕРСАМ №22» - Голова Наглядової ради.

Член Наглядової ради Трандаш Мирослава Дмитрівна, є акціонером,  
частка в статутному капіталі = 0,0002% (5 акцій). Попередня посада – 
ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - член Наглядової ради.

Член Наглядової ради Назарук Ольга  Владиславівна, є представником 
акціонера, частка в статутному капіталі = 0% (0 акцій). Попередня посада: 
ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт.

Член Наглядової ради Рубанчук Наталія Сергіївна, є представником ак-
ціонера, частка в статутному капіталі = 0% (0 акцій). Попередні посади: 
ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - член Наглядової ради., ТОВ «ЕКО»  - стар-
ший  юрисконсульт.

Член Наглядової ради Погурська Аліна Віталіївна, є представником ак-
ціонера, частка в статутному капіталі = 0% (0 акцій). Попередня посада: 
ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт .

Рішенням від 23.04.2018р. засідання Наглядової ради Товариства 

призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк: Голова Наглядової ради По-
вніца Віктор Васильович, частка в статутному капіталі = 0,0003% (10 акцій). 
Попередня посада  ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - Голова Наглядової ради.

Вказані посадові особи не мають судимості за корисливі та посадові 
злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особлива інформація ПАТ «уНІВЕРСАМ №22» (код ЄДРПОУ 
04544263), адреса: 02225, м. Київ, просп. Маяковського  17; тел. 044) 371-
02-30;  kiosya.n@eko.com.ua . Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 23.04.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення 
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» від 23.04.2018р.:

Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме 
договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових до-
говорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припи-
няють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо  купівлі –продажу (в тому 
числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та 
корпоративних прав), поставки, найму (оренди) в т.ч. нерухомого майна (зе-
мельної ділянки, будівлі або іншої капітальної  споруди, включаючи інші 
об`єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, 
страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, пе-
реведення боргу, заміни боржника/кредитора тощо, з врахуванням, що гра-
нична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000,00 грн.

Надано повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення 
Генеральному директору Товариства – Фадєєвій Людмилі Володимирівні 
або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоко-
лом Наглядової Ради Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн., 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності 42808 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 233,6012%.
Загальна кількість голосуючих акцій 2892433 шт.; кількість голосуючих ак-

цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 606 200  шт.;  кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 2 606 200  шт.;  
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості 1. 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКуПНЯНСЬКЕ ХЛIбО-
ПРИЙ МАЛЬНЕ 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 адре-
са zakypnahpp@i.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації http://zakypna.pat.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 значних правочинiв: 
20.04.2018р.Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збо-
ри акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: - право-
чини по вiдчуженню виробленої Товариством продукцiї, виконанню робiт i на-
данню ним послуг – граничною сукупною вартiстю 100 000 000 (сто мiльйонiв 
гривень 00 коп.). Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансово-господарської 
звiтностi за 2017 рiк складає 26938 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 371.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 
3  543 094 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загаль-

них зборах акцiонерiв – 3 543 094 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 3 543 094 шт., «проти» прийняття рiшення – 0; 
- правочини по придбанню та вiдчуженню Товариством оборотних засобiв, 
включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше май-
но  – граничною сукупною вартiстю 100 000 000 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.). 
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансово-господарської звiтностi за 2017 рiк 
складає 26938 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 371.Загальна 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. - правочини направленi 
на придбання основних засобiв та отримання робiт та послуг – граничною сукуп-
ною вартiстю 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв гривень 00 коп.). Вартiсть активiв за 
даними рiчної фiнансово-господарської звiтностi за 2017 рiк складає 26938 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 
186.Загальна 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.

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 використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

voltex-melange.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів на 
суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу

Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що пе-
ревищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу – 20.04.2018 р. 

Назва органу, що прийняв таке рiшення – загальнi збори акцiонерiв то-
вариства.

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв – акцiї простi iменнi бездоку-
ментарної форми iснування у кiлькостi 187000 (Сто вiсiмдесят сiм ти-
сяч) штук на суму 4437510 грн. (Чотири мiльйони чотириста тридцять сiм 
тисяч п’ятсот десять) гривень 00 копiйок.

Спосiб розмiщення – приватний
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шля-

хом додаткового випуску акцiй – статутний капiтал збiльшується на 
4437510 грн. (Чотири мiльйони чотириста тридцять сiм тисяч п’ятсот де-
сять) гривень 00 копiйок).

Номiнальна вартiсть акцiй – 23,73 грн. ( Двадцять три гривень 
73 копiйок)

Цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення - цiна розмiщення 
дорiвнює ринковiй вартостi акцiй та становить – 67,80 грн. ( Шiстдесят сiм 
гривень 80 копiйок) вiдповiдно до Звiту про незалежну оцiнку пакету акцiй, 
проведену суб’єктом оцiночної дiяльностi. 

Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета 
акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже 
володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:

Фiзична особа1 - до розмiщення: кiлькiсть акцiй – 3500 шт., частка у ста-
тутному капiталi – 35%;

Фiзична особа2 - до розмiщення: кiлькiсть акцiй –– 3250 шт., частка у 
статутному капiталi – 32,5%;

Фiзична особа3 - до розмiщення: кiлькiсть акцiй –– 3250 шт., частка у 
статутному капiталi – 32,5%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття 
цього рiшення – 1870%.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної суми цiнних паперiв емiтента, 
якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату 
прийняття цього рiшення – 100%.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що 
розмiщуються - акцiї, що розмiщуються, надають їх власникам права на 
участь в управлiннi товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi 
лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товари-
ства, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства та iншi 
права, визначенi чинним законодавством України та статутом Товариства.

Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата за акцiї здiйснюється виключно 
грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом зараху-
вання однорiдних зустрiчних вимог.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв - Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
розмiщення акцiй є змiцнення фiнансового стану товариства, збiльшення 
гарантiй кредиторiв, напрями використання отриманих коштiв – збiльшення 
обсягiв закупiвлi сировини .

Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв 
рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних 
паперiв, якими вони володiють – рiшення приймалось загальними зборами 
акцiонерiв товариства, в яких прийняли участь акцiонери, яким належить 
10000 (Десять тисяч) штук акцiй, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвались для участi у загальних зборах, та акцiї яких є голосуючими 
з усiх питань порядку денного. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв при-
ймалось 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах, та акцiї яких є голосуючими з усiх питань порядку денного.

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть 
конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - умови емiсiї не 
передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується 
не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх 
оплати, для покриття збиткiв товариства.

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

Голова правлiння  Переходько ю.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛТЕКС-МЕЛАНж»

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: ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА 
КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я», 31437750, Харківська обл. Київський р-н 61013 
м. Харкiв вулиця Шевченка, будинок 22, (057) 757-85-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.18
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: https://zt.com.ua/pro-kompaniyu/informatsiya-emitenta/
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 «КАПIТАЛ ГРАНД», 35449775

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

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВIДПОВIДАЛЬНIСТю
«ФАРМАЦЕВТИчНА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВ`Я»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Ремонтно будiвельне управлiння «Галич». 2.  Код 
за ЄДРПОУ: 19331018. 3. Місцезнаходження: 79007 Львiвська обл, м. Львiв, 
вул. Городоцька, 23. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0322611052, Не-
має. 5. Електронна поштова адреса: rbugalich@emitent.org 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.rbugalich.emitent.org 7. Вид особливої ін-
формації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст Повідомлення: На чергових загальних зборах акціонерів, які 
відбулися 19.04.2018р. протокол №1, за адресою м.Львів, вул.Городоць-
ка, 23, актовий зал, кворум загальних зборів становить 1765 акція, що 
становить 99,3% (від активованих акцій).

Відбулисась зміна складу посадових осіб емітента, ПРИПИНЕНО по-
вноваження:

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 «Будiвельна 
компанiя»Укренергобуд»

2. Код за ЄДРПОУ 16291301
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, Бульвар Марiї 

Приймаченко, 1/27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 287-33-30 287-33-30 
5. Електронна поштова адреса ukrenergobud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ukrenergobud.wix.com/
ukrenergobud

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ «Будiвельна Компанiя «Укренергобуд» (Протокол № 01-2018 вiд 
20.04.2018 р.) було припинено повноваження Члена Наглядової ради Ка-
пишинської Т.В. у зв'язку iз вiдкликанням всього складу Наглядової ради. 
На посадi перебувала з 2016р. Згоди на розкриття персональних даних не 
надала.Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Будiвельна компанiя» Укренергобуд» (Протокол № 01/2018 вiд 
20.04.2018р.) було припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Сте-
ценко О.М.На посадi перебувала з 2016. Згоди на розкриття персональних 
даних не надала. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Капишинську Тетяну 
Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «Фенорiс Хол-
динг» (код ЄДРПОУ 36258845) на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол № 1-2018 вiд 20.04.2018р.) у зв’язку з переоб-
ранням Наглядової ради.Призначена строком на 1 рiк, до наступних рiчних 
зборiв Товариства.Часткою в статутному капiтал не володiє. 

З 04.12.2015р. обiймала посаду голови Наглядової ради ВАТ «Укрхудожп-
ром». 3 13.10.2016р. - Голова Наглядової ради ПрАТ «УКРХУДОЖПРОМ». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Фурмана Володимира Олек-
сандрович (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не на-
дано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «Фенорiс Хол-
динг» (код ЄДРПОУ 36258845) на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол № 1-2018 вiд 20.04.2018р.) у зв’язку з переоб-
ранням Наглядової ради. Призначен строком на 1 рiк, до наступних рiчних 
зборiв Товариства.Часткою в статутному капiтал не володiє. 

До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: директора.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має. 
Обрано Ревiзора Стасенко Оксану Миколаївну (згоду на розкриття паспорт-

них даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв (протокол № 1-2018 вiд 20.04.2018р.) у зв’язку з переобранням 
Ревiзiйної комiсiї.Призначена строком на 1 рiк, до наступних рiчних зборiв Това-
риства.Часткою в статутному капiтал не володiє. До призначення протягом 
останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: провiдний аудитор ТОВ «УАК «Кредо»

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

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Будiвельна компанiя «Укренергобуд» (Протокол № 01-2018 вiд 
20.04.2018р.) було припинено повноваження Голови Наглядової ради Фур-
мана В.О. у зв’язку iз вiдкликанням всього складу Наглядової ради. 

На посадi перебувала з 2016 року. Згоди на розкриття персональних 
даних не надала. Часткою в статутному капiталi не володiє.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду Члена Наглядової ради Урванцеву Дiану Дмитрiївну 
(згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як 
представника акцiонера-юридичної особи ТОВ «Фенорiс Холдинг» (код 
ЄДРПОУ 36258845) на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол № 1-2018 вiд 20.04.2018р.) Призначена строком на 1 
рiк, до наступних рiчних зборiв Товариства.Часткою в статутному капiтал 
не володiє. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: 
керiвник вiзового вiддiлу ТОВ «Мун Тревел». 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 Бiлокуров Сергiй Федорович
Бiлокуров Сергiй Федорович (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «буДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «уКРЕНЕРГОбуД»

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 ви-

плату дивідендів
ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття річними загальними зборами Товариства рішення про 
виплату дивідендів - 20 квітня 2018 року. Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів - 01 червня 2018 року. Розмір диві-
дендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів -  
25 050 000,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 04.06.2018р. по 31.08.2018р. 
Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати 
дивідендів -кількома частками:

перша частка - 50% від загальної суми дивідендів - з 04.06.2018 р. по 
30.06.2018 р.;

друга частка - 30% від загальної суми дивідендів - з 01.07.2018 р. по 
31.07.2018 р.;

третя частка - 20% від загальної суми дивідендів - з 01.08.2018 р. по 
31.08.2018 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМПРОЕКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕМОНТНО-буДIВЕЛЬНЕ уПРАВЛIННЯ «ГАЛИч»
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1) Голова Наглядової Ради Мокляк Iгор Степанович володіє 652 акці-
ями товариства. 2) Член ради акцiонерiв Гелеш Iван Йосифович володіє 
67 акціями товариства. 3) Член Наглядової Ради Стомарівський Микола 
Євстахович володіє 33 акціями товариства. 4) Ревiзор Підлужна Уляна 
Йосипівна не володіє акціями товариства. 

Відбулисась зміна складу посадових осіб емітента, ОБРАНО на по-
саду: 1) Голову Наглядової Ради Мокляк Iгор Степанович паспорт  
КА 106621 виданий 19.02.1996 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськ. 
обл володіє 652 акціями товариства (29,64%) Обрано на 3 роки. Пере-
буває на посадi виконроба ЗАТ «РБУ «Галич», з 1997 року. 2) Члена ради 
акцiонерiв Гелеш Iван Йосифович паспорт КВ 326425 виданий 13.12.1999 
Шевченкiвським РВ УМВСУ Львiвськ. обл володіє 67 акціями товариства 
(3,0455%) Обрано на 3 роки. ЗАТ «РБУ «Галич», покрiвельник. 3) Члена 

Наглядової Ради Стомарівський Микола паспорт КА 315588 виданий 
07.02.1997 Шевченківським РВ УМВСУ Львiвськ. обл Євстахович володіє 
33 акціями товариства (1,5%) Обрано на 3 роки. ЗАТ «РБУ «Галич», сто-
ляр. 4) Ревiзора Мокляк Ганна Харитонiвна паспорт КВ 995584 виданий 
14.06.2002 Галицьким РВ УМВСУ Львiвської обл. не володіє акціями то-
вариства. Обрано на 3 роки. Перебуває на посадi працівника 
ЗАТ  «РБУ  «Галич»..

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Директор Мокляк Iгор Володимирович  23.04.2018

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ 

ЛЬОНОЗАВОД» 
ЄДРПОУ-00306012 (місцезнаходження: Україна, 12122, Житомир-

ська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1)
ПАТ «Володарсько-Волинський льонозавод», надалі – Товариство, по-

відомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, нада-
лі  – Збори, які призначені на 18.05.2018р. з початком об 11.00 за вищевка-
заною адресою, 1-й поверх адмінприміщення, офіс №2. 

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення Зборів 
та за місцем їх проведення. Для участі у Зборах при собі мати документ, що 
посвідчує особу акціонера (паспорт), представникам акціонерів – паспорт 
та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – станом на 24.00 годину 14.05.2018р.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного 

(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря Зборів. 

Затвердження регламенту Зборів.
Проект рішення: 1.Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної 

комісії Осіпова О.С., члени лічильної комісії: Антонюк В.В., Остапчук Л.Р. 
Встановити, що повноваження Лічильної комісії Зборів припиняються після 
складення Протоколу про підсумки голосування у Зборах 18.05.2018р. та 
оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування. 2.Обрати 
Головою Зборів Шевчука Ю.М. 3.Обрати Секретарем Зборів Павлюк Г.В. 
4.Регламент Зборів по всіх питаннях порядку денного – до 20 хв.; відповіді 
на запитання – до 5 хв. Голосування з усіх питань Порядку денного здій-
снюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники 
отримують при реєстрації.

2. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 
2018р.

Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів, прийняття рішень про 
вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які 
вчинялись Товариством протягом 2018р. у ході господарської діяльності та 
щодо його активів.

3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: 1. Попередньо схвалити правочини, вартість яких пе-

ревищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної звітності Товариства, що будуть укладені Товариством 
протягом року з дати прийняття цього рішення;

2. Попередньо схвалити правочини, ринкова вартість яких становить 50 

і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, що будуть укладені Товариством протягом року з 
дати прийняття цього рішення.

3. Визначити, що зокрема попередньо схвалюються наступні значні 
правочини:

- договори кредиту, загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 
(десяти мільйонів) грн.;

- договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, банківської гарантії 
тощо), загальною сукупною вартістю не більше 10000000,00 (десяти міль-
йонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж основних засобів, 
в т.ч. власних основних засобів, загальною сукупною вартістю не більше 
8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори, предметом яких є придбання або продаж корпоративних 
прав та цінних паперів, в т.ч. власних корпоративних прав та цінних паперів 
загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 (п’яти мільйонів) грн.;

- договори позики, фінансової допомоги загальною сукупною вартістю 
не більше 3000000,00 (трьох мільйонів) грн.;

- договори оренди загальною сукупною вартістю не більше 5000000,00 
(п’яти мільйонів) грн.;

- договори купівлі-продажу (поставки) продукції власного виробництва, 
сировини та матеріалів, необхідних для виробництва, загальною сукупною 
вартістю не більше 12000000,00 (дванадцяти мільйонів) грн.;

- договори на постачання природного газу, загальною сукупною вартіс-
тю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.;

- договори на постачання електричної енергії, загальною сукупною вар-
тістю не більше 8000000,00 (восьми мільйонів) грн.

4. Зобов’язати виконавчий орган видати довіреність на вчинення зазна-
чених правочинів.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень виконавчого 
органу та обрання виконавчого органу.

Проект рішення: Припинити повноваження виконавчого органу. Обрати 
виконавчий орган за пропозицією акціонерів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезнахо-
дженням Товариства: Хорошівський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс 
№21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день прове-
дення Зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа – генеральний 
директор Шевчук Ю.М. тел.(04145)53159. 

Підсумки голосування на Зборах, згідно статуту Товариства, будуть роз-
міщені на сайті linenofdesna.com/filiji для доведення до усіх акціонерів. 

Наглядова рада Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХО-

ВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
20 квiтня 2018 року, рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-
ПОЛIС» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 р.) прийняте рiшення про при-
пинення повноважень Ревiзора Товариства Корнiєнко Лiани Петрiвни у 
зв’язку закiнченням строку повноважень. Посадова особа згоду на розкрит-

тя паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Обiймала дану посаду з 04.09.2014р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

20 квiтня 2018 року, рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-
ПОЛIС» (Протокол №1/2018 вiд 20.04.2018 р.) прийняте рiшення про обран-
ня Ревiзором Товариства Матвєєва Юрiя Яковича. Посадова особа згоду на 
розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Iншi посади, які обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
02.09.2013 – 19.05.2014 – директор ТОВ «Компанiя «МСК-СЕРВIС»; 
08.11.2013 – по т. ч. – фiзична особа-пiдприємець; 25.01.2016 – по т. ч. – ди-
ректор ТОВ «УЛЬТРАСЕРВIС ПЛЮС» . Термiн повноважень - 3 (три) роки.

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

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

Голова Правління 
(Генеральний директор)  бурлаєнко С.В.
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ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАГАРЛИЦЬКЕ»

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 «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 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://kagarlik.zvitat.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 

значних правочинiв: 24.04.2018. Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв 
iз зазначенням, зокрема, їх характеру, ринкова вартiсть майна або по-
слуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття 
рiшення: фiнансово-господарськi операцiї, направленi на залучення 
фiнансування (зокрема, але не обмежуючись, отримання кредитiв, по-
зик, позичок, зворотної чи безповоротної фiнансової допомоги, випуск 
боргових цiнних паперiв, iншi способи залучення коштiв, не забороненi 
чинним законодавством); договори iпотеки, застави, пiдряду та купiвлi-
продажу товарiв, будь-якого iншого рухомого чи нерухомого майна, при-
дбання чи вiдчуження якого не заборонене чинним законодавством; 
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 
заставу, iншими способами, не забороненими чинним законодавством; 
iншi фiнансово-господарськi операцiї, передбаченi статутом Товари-
ства, або тi, що є бажаними для забезпечення дiяльностi Товариства. 
Гранична сукупна вартiсть: 1 млрд. грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 111 347 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 898,1%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 111 441 174 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах: 101 851 336 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення: 101 851 336 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.
2. Найменування посади Зубок Валерiй Геннадiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Особлива інформація ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (код ЄДРПОУ 
31744061), адреса: 03049 м. Київ вул. Лукашевича, 15-А тел. (044)-3710235; 
E-mail kiosya.n@eko.com. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням від 23.04.2018р.Загальних зборів акціонерів та згідно 
Статуту Товариства припинено повноваження з 23.04.2018р.:

Голова правління Рязанцев Сергій Миронович, частка в статутному 
капіталі = 0% (0 акцій). На посаді перебував з 24.04.2017р.

член Правління Мицик Ольга Юріївна, частка в статутному капіталі = 
0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017 р. 

член Правління Мікулець Ирина Михайлівна, частка в статутному капі-
талі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017р.

Рішенням від 23.04.2018р. Загальних зборів акціонерів Товари-
ства призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк:

Голова правління Рязанцев Сергій Миронович частка в статутному капіта-
лі = 0% (0 акцій). Попередня посада – ПрАТ «Європорт» - Голова Правління.

член Правління Мицик Ольга Юріївна, частка в статутному капіталі = 
0% (0 акцій). Попередня посада - ТОВ «ЕКО»- начальник відділу супрово-
дження договірної роботи юридичного департаменту.

член Правління Погурська Аліна Віталіївна, частка в статутному капіта-
лі = 0% (0 акцій). Попередня посада ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт .

Вказані посадові особи не мають судимості за корисливі та посадові 
злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.

Особлива інформація ПрАТ «ЄВРОПОРТ» (код ЄДРПОУ 31744061), 
адреса: 03049 м. Київ вул. Лукашевича, 15-А тел. (044)-3710235; E-mail 
kiosya.n@eko.com. Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 23.04.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рі-
шення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОПОРТ» від 
23.04.2018р.:

Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а 
саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додатко-
вих договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють 
або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –про-
дажу (в тому числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, 
цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму (оренди) в т.ч. 
нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної спо-
руди, включаючи інші об`єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, 
гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструкту-
ризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора 
тощо, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не 
перевищує 100 000 000,00 грн.

Надано повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішен-
ня Голові Правління Товариства - Рязанцеву Сергію Мироновичу або упо-
вноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засі-
дання Правління.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн., 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності 722888,6 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
13,83339%.

Загальна кількість голосуючих акцій 257 100 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 257 100 шт.; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення  
257 100 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
йняття рішення 0.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАКАРПАТСЬКА РИбОВОДНА СТАНЦIЯ”

Річна інформація ПрАТ «Закарпатська РС»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство "Закарпат-
ська рибоводна станцiя", 00725192 Закарпат-
ська обл , Хустський р-н, 90442, с. Бороняво, 
урочище Гагови,1 0673122578,

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

24.04.2018

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

http://zakarpatskars.ucoz.ru/index/richnij_
zvit/0-5

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 "АТОМСЕР-
ВІС", 20880196, проспект Незалежнос-
ті 25-А, м. Южноукраїнськ, Миколаївська 
область, 55002, Україна, 0513621553

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

25.04.2017

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

id2248.smida.gov.ua



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

270

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 "АВТОКРАЗ", 
05808735; 39631, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Київська, 62;
0356-75-62-00,

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.autokraz.com.ua

Особлива інформація ПрАТ «МАГАЗИН 450» (код ЄДРПОУ 
21579518), адреса: 03039 м. Київ, просп. Науки, 8, тел. (044)-3710235; 
E-mail kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

Рішенням від 23.04.2018р. Загальних зборів акціонерів та згідно 
Статуту Товариства припинено повноваження з 23.04.2018р.:

Голови Правління Повніца Віктор Васильович, частка в статутному ка-
піталі = 0% (0 акцій). На посаді перебував з 24.04.2017р.

член Правління Рубанчук Наталія Сергіївна, частка в статутному капі-
талі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017р. 

член Правління Мікулець Ірина Михайлівна, частка в статутному капі-
талі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017р.

Рішенням від 23.04.2018р. Загальних зборів акціонерів Товари-
ства призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк:

Голова Правління Повніца Віктор Васильович, частка в статутному ка-
піталі = 0% (0 акцій). Попередня посада ПрАТ «Магазин 450» - Голова 
Правліня.

член Правління Погурська Аліна Віталіївна, частка в статутному капіта-
лі = 0% (0 акцій). Попередня посада ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт .

член Правління Рубанчук Наталія Сергіївна, частка в статутному капі-
талі = 0% (0 акцій). Попередні посади: ПрАТ «Магазин 450» – член 
Правліня,ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт. 

Вказані посадові особи не мають судимості за корисливі та посадові 
злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.

Особлива інформація ПрАТ «МАГАЗИН 450» (код ЄДРПОУ 
21579518), адреса: 03039 м. Київ, просп. Науки, 8, тел. (044)-3710235; 
E-mail kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 23.04.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення 
річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МАГАЗИН 450» від 23.04.2018р.:

Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а 
саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додатко-
вих договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють 
або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –про-
дажу (в тому числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, 
цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму (оренди) в т.ч. 
нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної спо-
руди, включаючи інші об`єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, 
гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструкту-
ризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора 
тощо, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не 
перевищує 100 000 000,00 грн.

Надано повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішен-
ня Голові Правління Товариства – Повніці Віктору Васильовичу або упо-
вноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засі-
дання Правління.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн., 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності 6095,7тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
1640,50068%.

Загальна кількість голосуючих акцій 8620 шт.; кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах 8 098 шт.; кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 8 098 шт.; кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВСЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «уКРПРОДКОН-
ТРАКТ»

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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://ilta.ua/aboutus/public-info/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких 
є заінтересованість

ІІ Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
№
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предме-

том право-
чину 

(тис. грн.)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної фінансо-

вої звітності 
(тис. грн.)

Співвідношення 
ринкової вартості 

майна або послуг, що 
є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 10000,00 25873,00 38,650330

Зміст інформації:
На підставі рішення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "КАТП "Укр-
продконтракт" (протокол № 20-04/2018 від 20.04.2018) погоджено 
отримання в 2018 році безвідсоткової поворотної фінансової допо-
моги від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ілта" (Україна, 
01103 м. Київ, Залізничне шосе,6 Код ЄДРПОУ 14284053, частка в 
статутному капіталі ПрАТ "КАТП "Укрпродконтракт" 99,03%) у розмі-
рі 10млн.грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.).
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 25 873 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності 38,650330%.
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 рішен-
ня 13 931 294.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.
Голова правління Шрамко Ігор Леонідович

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 ТОВА-
РИСТВО «КАЛуСЬКИЙ ЗАВОД 
буДIВЕЛЬНИХ МАШИН», 01267876 
Івано-Франківська , Д/в, 77300, М.КАЛУШ, 
вул  Б.Хмельницького, 79 (03472)6-63-26,

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

www.budmash.if.ua



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

271

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 "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 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Черговими Загальними Зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «КПМГ Аудит» (Протокол №26 вiд 19.04.2018 р.) прийнято 
рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi мо-

жуть вчинятися Товариством протягом наступного календарного року вiд 
дати проведення Зборiв у зв’язку з участю в закупiвлях (тендерах), пред-
метом яких є надання послуг Товариством, а гранична сукупна вартiсть 
таких правочинiв становить 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, з 
одночасним наданням повноважень Наглядовiй Радi обов’язкового пого-
дження кожного такого правочину окремо.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Това-
риства, якi зареєструвались (особисто або через представника) для участi 
у Загальних зборах, становить 1180 голосiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) 
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ЗА – 1180 голосiв – 100% 
вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували ПРОТИ – 0; 
УТРИМАЛОСЬ – 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 Цимбал Андрiй Валентинович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АуДИТ”

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента
ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬ-

НИЦЬКЕ ВИРОбНИчЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-
РИбОВОДНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

Код за ЄДРПОУ емітента: 00476808
Місцезнаходження емітента: 31530, смт.Меджибiж, вул.Чкалова, 58
Міжміський код та телефон емітента: (0382)77-66-36
1.2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-

ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.
1.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://hrh.km.ua/
1.4. Найменування аудиторської фірми, якою проведено аудит фінан-

сової звітності: Приватна аудиторська фірма «Система - Аудит». Код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 21337005

1.5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення за-
гальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звітів Директора Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. При-
йняття рішення за наслідками розгляду звітів Директо-
ра Товариства.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про ре-
зультати фінансово-господарської діяльності за 
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звітів Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про 
результати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії. 
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства 
за 2016 р.
7. Визначення порядкe покриття збитків Товариства за 
підсумками роботи в 2016 р.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товари-
ства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.Попереднє схвалення значних правочинів, що мо-
жуть вчинятися до 30.04.2018 року із 
зазначенням їх характеру та граничної вартості.

1.6 . Товариством за 2015-2016 роки дивiденди не нараховувалися i не 
виплачувалися

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ВАжКОГО 

КРАНОбуДуВАННЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Запорiзький завод важкого кранобудування»

2. Код за ЄДРПОУ: 00110728
3. Місцезнаходження: 69015, м. Запорiжжя, 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 використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.kran.zp.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-

чинів прийнято 24.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів емітента 
(Протокол № 28 від 24.04.2018). Характер правочинів - будь-які догово-
ри із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п'ятої Цивільного кодексу 
України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також до-
говори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або 
інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими емітент виступає заставо-
давцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими 
емітент надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи уго-
ди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів. 
Гранична сукупна вартість - 2000000 тис. грн. або еквівалент у іноземній 
валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо 
продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (ста-
ном на 31.12.2017 року) – 432221 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 462,726%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій - 1656996 простих іменних акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1656898 про-
стих іменних акцій, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 1656898 простих іменних акцій, «проти» прийняття 
рішення - 0 простих іменних акцій.

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  Плясов С. В.
24.04.2018
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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 «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ 
ВИН». 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32224466. 3. Міс-
цезнаходження емітента: 65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36. 4. Між-
міський код, телефон та факс емітента: 00(048)7344801,630414 630414. 
5. Електронна поштова адреса емітента: Office@oswc.com.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.champagne.odessa.ua. 7. Вид особливої інфор-
мації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голови наглядової ради Коваля Аскольда Олексiйовича 

(паспорт: серiя КЕ номер 132528 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС 
Укр. в Одеськiй обл. 17.01.1996) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 20.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: прийняття нової редакцiї Ста-
туту, рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Члена наглядової ради Бiльтяєва Олексiя Юрiйовича 
(паспорт: серiя КЕ номер 902549 виданий Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в 
Одеськiй областi 05.12.1997) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 20.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: прийняття нової редакцiї Ста-
туту, рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Повноваження Члена наглядової ради Кравченка Валерiя Петровича 
(паспорт: серiя КЕ номер 335840 виданий Малиновським РВ УМВС України 
в Одеськiй обл. 09.09.1996) припинено 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi:з 20.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства. Обгрунтування змiн: прийняття нової редакцiї Ста-
туту, рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Голову наглядової ради Коваля Аскольда Олексiйовича (паспорт: 
серiя КЕ номер 132528 виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС Укр. в 
Одеськiй обл. 17.01.1996) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
20.04.2018р.) 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: Директор, Голова на-
глядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товари-
ства та Наглядовою радою Товариства. Посадова особа є представником 
акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВИН-
ФОРТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30704028). Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена наглядової ради Бiльтяєва Олексiя Юрiйовича (паспорт: серiя КЕ 
номер 902549 виданий Київським РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеськiй областi 
05.12.1997) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Акцiями То-
вариства 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: фiнансовий директор, член наглядової ради. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ВИНФОРТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30704028). Обгрунтуван-
ня змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

Члена наглядової ради Черненка Сергiя Олександровича (паспорт: серiя 
КЕ номер 379776 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 
23.08.1996) обрано 20.04.2018 р.(дата вчинення дiї 20.04.2018р.) Акцiями То-
вариства 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 з розвитку, голова правлiння. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Посадова особа є представни-
ком акцiонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВИН-
ФОРТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30704028). Обгрунтування 
змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

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.
Голова Правлiння ____________ Поздняков Iван Васильович

М.П.

Особлива інформація ПАТ «уНІВЕРСАМ №20» (код ЄДРПОУ 
03082180), адреса: 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20. Тел. (044)-
3710235; E-mail kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

Рішенням від 23.04.2018р.Загальних зборів акціонерів та згідно 
Статуту Товариства припинено повноваження з 23.04.2018р.:

Голова Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, частка в статутно-
му капіталі = 0,0031% (47 акцій). На посаді перебував з 24.04.2017р.

Член Наглядової ради Мікулець Ірина Михайлівна, частка в статутному 
капіталі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017р.

Член Наглядової ради Мицик Ольга Юріївна, частка в статутному капі-
талі = 0,0014 % (22 акції). На посаді перебувала з 24.04.2017р.

Член Наглядової ради Рубанчук Наталія Сергіївна, частка в статутному 
капіталі = 0% (0 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017р.

Член Наглядової ради Фадєєва Людмила Володимирівна, частка в ста-
тутному капіталі = 0,0007% (10 акцій). На посаді перебувала з 24.04.2017 р.

Рішенням від 23.04.2018р. Загальних зборів акціонерів Товариства 
призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк:

Член Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, є акціонером, частка 
в статутному капіталі = 0,0031% (47 акцій). Попреедня посада ПАТ «УНІ-
ВЕРСАМ №20» – Голова Наглядової ради.

Член Наглядової ради Погурська Аліна Віталіївна, є представником ак-
ціонера, частка в статутному капіталі = 0% (0 акцій). Попередня посада: 
ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт .

Член Наглядової Ради Рубанчук Наталія Сергіївна, є представником 
акціонера, частка в статутному капіталі = 0% (0 акцій). Попередня поса-
да  – ТОВ «ЕКО» - старший юрисконсульт.

Член Наглядової Ради Мицик Ольга Юріївна, є акціонером, частка в 
статутному капіталі = 0,0014%(22 акції). Попередні посади: ПАТ «УНІВЕР-
САМ №20» – член Наглядової ради, ТОВ «ЕКО»-начальник відділу супро-
водження договірної роботи юридичного департаменту.

Член Наглядової ради Фадєєва Людмила Володимирівна, є акціонером, 
частка в статутному капіталі = 0,0007% (10 акцій). Попередня посада – 
ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» – член Наглядової ради.

Рішенням від 23.04.2018р. засідання Наглядової ради Товариства 
призначено з 23.04.2018р. на 3-річний строк: Голова Наглядової ради 
Повніца Віктор Васильович, є акціонером, частка в статутному капіталі = 
0,0031% (47 акцій). Попреедня посада ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» – Голова 
Наглядової ради.

Вказані посадові особи не мають судимості за корисливі та посадові 
злочини та не дали згоди на розкриття паспортних даних.

Особлива інформація ПАТ «уНІВЕРСАМ №20» (код ЄДРПОУ 
03082180), адреса: 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20. Тел. 
(044)-3710235; E-mail kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів: 23.04.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішен-
ня річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» від 
23.04.2018р.:

Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме 
договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових до-
говорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або при-
пиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі –продажу (в 
тому числі не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних па-
перів та корпоративних прав), поставки, найму (оренди) в т.ч. нерухомого 
майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди, включаю-
чи інші об`єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, під-
ряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію за-
боргованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора тощо, з 
врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не переви-
щує 100 000 000,00 грн.

Надано повноваження на укладання (підписання) значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення 
Генеральному директору Товариства – Василюку Євгену Віталійовичу або 
уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом На-
глядової Ради Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 тис. грн., 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності 16367 тис. грн..
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
610,98552%.

Загальна кількість голосуючих акцій 1527953 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1496364 шт.; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
1496364 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
йняття рішення 0.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 

“РОДючIСТЬ”
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 
"Володимир-Волинське пiдприємство "Родючiсть", 05487685

44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Н.Ужвiй, 3 
тел. 0334223540

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: 05487685.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МуЛЬ ТI-
ПЛЕКС-ХОЛДИНГ», 32850366,
вул. Інститутська, буд.28, м.Київ, Пе-
черський, 01021, Україна, (044) 585-
25-74

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

24.03.2018р.

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

www.pjcmultiplex-holding.com.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРО-
МИХАЙЛIВСЬ КЕ", 00488800, 70015 Запорiзька область 
Вiльнянський район село Петро-Михайлiвка вул. Миру, будинок 89, 
(061)43-95-5-82

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 річ-

ну інформацію
www.p-mix.pat.ua

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВОЛИНЬВОДГОСП", 
01034975Волинська , -, 43006, 
м. Луцьк, Вахтангова, 2 0332248172,

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

01034975.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТОКМАЦЬКЕ 
АТП-12365", 03116803,Запорізька обл., 
Токмацький рн., 71700, м. Токмак, 
вул. Гоголя, 130 (06178) 2-79-65,

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

atp12365.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКО-
АНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМбІНАТ", 
00191721, вулиця Заводська, будинок 1, смт.Володимирiвка, Волновась-
кий р-н, Донецька обл., 85721, Україна, (06244) 4 50 00

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 річ-

ну інформацію
vaok.pat.ua

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

паперів, а та кож приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали пуб лічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

ПрАТ «АТТІС» за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акціонерне товариство "АТТІС"
ЄДРПОУ 03574724
04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 
4, кв. 270 (044) 467-66-02; 467-66-04

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.prat-attis.sytto.com

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 ТО-
ВАРИСТВО "КПМГ АуДИТ", 
31032100Київська, ПЕЧЕРСЬКИЙ, 01010, 
МIСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й 
ПОВЕРХ, БУДИНОК 32/2 044-490-55-07 ,

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://home.kpmg.com/ua/uk/home/about/
overview/kpmg-audit.html
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НАуКОВО-ВИРОбНИчЕ 

Об’ЄДНАННЯ “ІМПуЛЬС”
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 
"Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання "Імпульс" , 31393258, 
пл.  Перемоги, буд. 2, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, Укра-
їна, 06452 6-01-22

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 річ-
ну інформацію: www.imp.lg.ua

Річна інформація емітентів,  
приватних (закритих) акціонерних товариств,  

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення  
цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКА 
ОбЛАСНА ТОРГОВО-
ВИРОбНИчА КОМПАНIЯ", 
01567418Львівська , Сихiвський, 79070, 
м.Львiв, О.Довженка,5 (032) 222-23-25,

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://lotvk.at.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН”

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне 
товариство "Концерн-
Електрон", 13801109, 79018, 
м. Львiв, вул.Стороженка, 32, 
тел.  (032) 233-51-96

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

23.04.2018 р.

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

www.electron.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 "НА 
СПОРТИВНIЙ", 32236733, 
Харківська , -, 61001, Харкiв, 
вул. Плеханiвська, 63 (057) 714-06-43,

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

23.04.2018

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

www.vadmin2.wixsite.com/na-sportivnoy

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“юКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС”

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС", 32785994м. Київ , н/д, 01601, 
м.Київ, вулиця Мечникова, буд.2, ЛIТЕРА А (044)5380322 ,

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

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЛОГIС ТИч-
НИЙ ЦЕНТР КАЛИНIВКА", 
33124753 Василькiвський район, 
08623, смт.  Калинiвка, вул. Iндуст-
рiальна, буд.5 (044) 494-00-74,

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

24.04.2018

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

http://www.lc-k.com.ua/osobl.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
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПФб КРЕДИТ», 
25292831, квартал 278, б. 22-Б, м. Кремен-
чук, Автозаводський район, Полтавська 
область, 39627, УКРАЇНА, (0536) 79-28-38

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

www.pfbcredit.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАжНИЙ 

КОМбIНАТ", 
02132415Волинська , 43023, м.Луцьк, Карбишева , буд. 5 (0332)71-90-17,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії
23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
http://02132415vrmk.emitents.net.ua
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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 "ПИНЯЗЕ-
ВИЦЬКИЙ КАР’ЄР", 
01374553, 11634 Житомирська об-
ласть Малинський с.м.т. Гранiтне 
Шевченка буд. 15, /04133/ 95-310

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

23.04.2018 

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

http://www.unigran.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
МIжНАРОДНА ТОРГОВА ФIРМА 

“IНТЕРМАРКЕТ”
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 
мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет", 20429538Житомирська , Богун-
ський, 10003, м.Житомир, провул. 2-й Ливарний, 12, (412) 418-491, 418-365,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: intermarket.sytto.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ШЛЯХОВЕ РЕМОНТО-буДIВЕЛЬНЕ 

уПРАВЛIННЯ №82”
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 ТОВАРИ-
СТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №82", 03448244, 
вул. Сіверський шлях, 144, м. Мена, Чернігівська - р-н, Чернiгiвська об-
ласть, 15600, Україна, (04644) 33054

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: шрбу82.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“НЕМИРIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 10547”
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Немирiвське автотранспортне 
пiдприємство 10547", 05460924, 22800, 
Вінницька обл., м. Немирiв, вул. Комсо-
мольська, 48, тел. (04331) 2-09-69

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.05460924.pat.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Спецбудмеханiзацiя"; код за ЄДРПОУ 
21320105; Хмельницька область, 32300, 
м. Кам'янець-Подiльський, вул. Нiгинське 
шосе, 2а; тел.0384962652, факс 
0384922329

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

24.04.2018 року

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

www.sbm-kp.com

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 "СПЕКТР 
МХП", 16485241, вул. Ванди 
Василевської, 7, м. Київ, Шевченків-
ський, 04116, (044) 238-92-96

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

23.04.2018

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

www.spektr.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“чуДНIВСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ”

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 
"чуднiвський райагрохiм", 13562159, 13224 Житомирська область 
Чуднiвський р-н, с.Вiльшанка, вул.Шевченка, 1, (04139) 9-42-75

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 річ-
ну інформацію: chudraiagrohim.constanta.dp.ua

Директор ПрАТ «чуднiвський райагрохiм» Олександр Вікторович 
Ткачук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАДАСЕРВІС»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 рік.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Ладасервiс", 05787513Житомирська , 
Бердичiвський, 13300, м. Бердичiв, 
вул Шкiряникiв, 14 , 04143 27192,

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://ladaservis.emit.in.ua
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОбЕТОННИХ ВИРОбIВ №1»

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 «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ 
№1», 04012218, 04073 м.Київ вул. Марка Вовчка, 18, (044) 468-84-60

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://zzbv-1.emitents.net.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄВРОТЕРМIНАЛ»

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 юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Приватне акцiонерне товариство «ЄВРОТЕРМIНАЛ», 01554901, 04073 
м.Київ вул. Марка Вовчка, 18-А, (44) 494-35-46

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

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

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

міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТЕХНОЛОГІЯ"

код за ЄДРПОУ 14022407
40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
тел. (0542) 67-12-50
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 24 квітня 2018 року 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: www.technologia.com.ua

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство інвестиційна компанія «ІТТ-інвест», 23517763, вул. Бори-
соглібська, 3, м. Київ, Шевченківський, 04070, (044) 277-26-27

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://itt-group.com/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАуКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТуТ «ВЕКТОР»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕК-
ТОР», 33304201, Подiльський р-н 04073 м.Київ вул. Рилєєва, 10-А, 
044  468-23-59

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: http://vektor.emitents.net.ua/ua/docs

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПуСКОНАЛАДКА-СуМИ»

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. Приватне акціонерне товариство «Пусконаладка-Суми», код 

ЄДРПОУ 13995697, тел. 05420363053.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 25 квітня 2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну нформацію: http://13995697.emitents.org .

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

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СОЛДI I КО»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Солдi i Ко», 23162981, вул. Сирецька, 28/2, м.Київ, По-
дільський, 04073, (044) 591-53-15

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://www.delta.soldi.ua/soldi-zvit-2017.htm

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАРДIФ»

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 акціонер-
не товариство «Страхова компанія «Кардiф»,, код за ЄДРПОУ – 
34538696, м. Київ , Подільський р-н, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 
буд. 8, телефон 044 4286166,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.cardif.com.ua 
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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: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ», 

22468235, Україна Одеська обл. Суворовський р-н 65003 м.Одеса Чорно-
морського козацтва, 66, (048) 7786687

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: osco.emitents.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКА ЦуКРОВА КОМПАНIЯ»

РІчНА інформація емітента за 2017 рік
1)повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТЛОВОД-
СЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1»;01241177; 
27500,Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Заводська,1; 

тел.(05236)23941;
2)дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії : 24.04.2018;
3)адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: https://sites.google.com/site/buduprav/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СВІТЛОВОДСЬКЕ буДІВЕЛЬНЕ уПРАВЛІННЯ № 1»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціо-
нерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офі-
ційному друкованому виданні). 1. Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОу, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: При-

ватне акцiонерне товариство «Санаторно-готельний комплекс «Днiпро-
Бескид», ЄДРПОУ 22347313, Україна Львівська обл. мiсто Трускавець р-н 
82200 мiсто Трускавець вул. Дрогобицька, буд. 33, 03247-5-22-61. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 20.04.2018р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.beskyd.com.ua 

Голова Правлiння  чебаненко Олександр Iванович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIПРО-бЕСКИД»

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 «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДУСТРІЯ», 00191299, вул. Севасто-
польська, буд. 38, м. Чернiвцi, Чернівецький р-н, Чернівецька область, 
58000, УКРАЇНА, (0372) 55-39-85; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018; 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «чЕРНІВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «ІНДуСТРІЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АДС бЕТОН»

Річна інформація ПрАТ «АДС бЕТОН» за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«АДС БЕТОН», 00293002м. Київ , 
Подiльський, 04080, м.Київ, 
Кирилiвська,102 (044)492-18-83,

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

23.04.2018

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

www.azboderevsklo.informs.net.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЗИМ», 
код ЄДРПОу 32278747, 
02094, україна, м. Київ, вул. чер-
воноткацька, 27А, кімната 104
тел.( 044) 359-08-41

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.prat.enzim.biz

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИжОПIЛЬСЬКИЙ ОбРIЙ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік, ЯКИЙ ЗДІЙСНИВ 
ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ) 

РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Крижопiльський обрiй», код за ЄДРПОУ 20119654, місцезна-
ходження: 24607, Вінницька область, Крижопільський район, село 
Княжа Криниця, вулиця Урожайна 1, міжміський код та телефон – 
(04340)2-14-34. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 23.04.2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.20119654.pat.ua

ПрАТ «КИїВСЬКИЙ МЕХАНIчНИЙ ЗАВОД 
IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТуТIНА»

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

ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД IГРАШОК IМ.М.Ф.ВАТУТIНА», 
00310539, 01015, м. Київ, Лейпцизька, 
будинок 15, (044)364-55-09.

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

ww.kmziv.com.ua.
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАбРИКА МРIЯ»

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

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

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Фабрика Мрiя», код за ЄДРПОУ 13550386, місцезнаходження 12415 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Iванiвка, вул. Островського, 
буд. 171-А, міжміський код та телефон емітента 0412 496060.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.mriya.zt.ua.

Директор ___________________ Романюк ю.А.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

СЕЛИЩЕ МИРНЕ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік: I. Основні відо-

мості про емітента:1.Повне найменування емітента:Вiдкрите акцiонерне 
товариство «Автотранспортне пiдприємство селище Мирне», код за 
ЄДРПОУ:13554527, місцезнаходження:13300 Житомирська обл-ть, 
Бердичiвський р-н,с. Мирне; міжміський код та телефон емітента: 
(04143) 5-44-15;2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23 квітня 2018 р. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.murne.inf.ua. 4. Найменування аудиторської фірми, код 
за ЄДРПОУ, якою проведений аудит фінансової звітності: Із-за браку ко-
штів та важкого фінансового стану підприємства , товариство аудиторську 
перевірку за звітний період не проводило 5.Черговi та позачергові загальнi 
збори акцiонерiв емітента у звітному році не скликались та не проводи-
лись із-за відсутності коштів на їх проведення. 6. За результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАРМбIО ТЕХ IНВЕСТ», код ЄДРПОу 35054793, 

21050, україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 60
тел. 0432 60 53 63
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.farmbioteh.enzim.biz

ПрАТ «ОСОбЛИВЕ КОНСТРуКТОРСЬКЕ 
бюРО буДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ 

МАШИН»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПрАТ «ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО БУДIВЕЛЬНИХ I ШЛЯХОВИХ 
МАШИН», 00241229, 04112, м. Київ, 
вул. Дегтярiвська, б. 52 (044) 493-96-89

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.OKBM.com.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік: 1. Повне найменування 
емітента Приватне акцiонерне товариство» Елвi», код за 

ЄДРПОУ:33020055, місцезнаходження:10003 Житомирська обл-ть,  
м.Житомир вул. Перемоги, 26; міжміський код та телефон емітента: 
(0412) 42-34-30. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 р.3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.elvi.ho.ua. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛВI»

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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів за 2017 рік: Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Виробничо-комерцiйна фiрма «Леся», код за 

ЄДРПОУ:00309097, місцезнаходження: 11708 Житомирська об-ть 
,м. Новоград-Волинський, Вул. Героїв Майдану , буд. 3 А, міжміський код та 
телефон емітента: (04141) 2-45-05; 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23 квітня 
2018 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.lesya.ho.ua. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОбНИчО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «ЛЕСЯ»

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410», 03113905, Олекси 
Тихого (Орджонiкiдзе), 6, м. Краматорськ, д/н, Донецька, 84313, 
(06264)  5-54-20

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.atp11410.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 11410»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШАМРАЇВСЬКЕ», 00385862, вул. Польова, буд.9, 
с. Руда, Сквирський район, Київська область, 09035, (4568) 55381. 

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: 00385862.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ШАМРАїВСЬКЕ»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«IЗЯСЛАВСЬКИЙ АГРОПОСТАч»

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 «Iзяславський Агропостач», 00908308, 
вул. Станiславського, 23, м. Iзяслав, Iзяславський, Хмельницька, 
30300, (03852) 40021

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: www.izagro.km.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АТОМ-
ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», 
19122591, 02099, м. Київ, 
вул. Санаторна, 9-А, 
(044) 567-49-20, 497-08-82

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

23.04.2018

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

http://atomenergokomplekt.in.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СуМСЬКА 
ОбЛАСНА ДРуКАРНЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО ДАК «уКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Сумська обласна друкарня» корпоративне пiдприємство 
ДАК «Укрвидавполiграфiя», код за ЄДРПОУ: 02468606, місцезнахо-
дження: 40021, м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, 215, міжміський код 
та телефон емітента: 0542663540. 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 регу-
лярну річну інформацію: www.sod.sumy.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бІОФАРМА»
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 АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА», 36273281, вул. М. Амосова, 9, 
м. Київ, Солом'янський р-н, Київська область, 03680, УКРАЇНА, 
(044)277-36-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 23 квітня 2018 року.

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

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. По-
вне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збере-
ження аутологічної крові та її компонентів», 32557330, Воровсько-

го, 27, м. Київ, 01601, (044) 486-85-10. 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 23.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: http://32557330.
infosite.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРжАВНИЙ НАуКОВО-ВИРОбНИчИЙ 
КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗбЕРЕжЕННЯ АуТОЛОГІчНОї КРОВІ ТА її КОМПОНЕНТІВ»

Річна інформація емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРМАПРОМ», 00218325Полтавська , Миргородський, 
37600, м. Миргород, вул. Хорольська, 35. /05355/40132.

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 - armaprom.emitinfo.com.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРМАПРОМ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Хліб», 00376107, пров. Богомольця, 68, м.Слов'янськ, д/н, Доне-
цька, 84116, (0626) 65-04-58

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: prat-hlib.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХЛІб»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) 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 (за-
крите) розміщення цінних паперів 1.Повне найменування емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Приват-

не акцiонерне товариство «Шепетiвське АТП-16807», 00426458, Хмель-
ницька, 30400, м.Шепетiвка, вул.Лермонтова,2 (03840)51362. 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 23.04.2018р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію http://atp16807.prat.ua Голова 
правлiння Савчук р. В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЕПЕТIВСЬКЕ АТП-16807»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАКАРІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАч»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», 00904701, 08004, Київ-
ська обл., Макарiвський р-н, с. Калинiвка, вул. Київська, 107, 
(04578) 33634

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: 00904701.smida.gov.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАДIЯ», код за 
ЄДРПОУ 03563608, місцезнаходження: 
07600, Київська обл., Згурiвський р-н, 
смт. Згурiвка, вул. Коцюбинського, 
буд.  6, тел. (04570) 5-04-59,

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://milkalliance.com.ua/company/inform/
nadiya/

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВАРВАМАСЛО-
СИРЗАВОД», код за ЄДРПОУ 
31333749, місцезнаходження: 17600, Черні-
гівська обл., Варвинський р-н, смт. Варва, 
вул. Садова, буд. 4, тел. (04636) 2-12-89

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://milkalliance.com.ua/company/inform/
varvamaslosirzavod/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ 

ЗАВОД»
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 
«Слов’янський крейдо-вапняний завод», 00290587Донецька , 
Слов’янський, 84162, смт. Черкаське, не має (067) 621-67-86,

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 річ-
ну інформацію: www.smiz.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МОЛОч-
НИЙ АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 
34480442, місцезнаходження: 
01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 
тел. (044) 284-58-51

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 регуляр-
ну річну інформацію

http://milkalliance.com.ua/company/
inform/molochnij-alyans/

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIЙТОВЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО 

ПЛЕМЕННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI»
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 
«Вiйтовецьке пiдприємство по племеннiй справi в тваринництвi», 
00711451, вул. Миру 1, смт. Вiйтiвцi, Волочиський, Хмельницька, 31256, 
03845 95297

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 річ-
ну інформацію: www.vpp.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКАВТОАГРЕГАТ»

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 
«Кам'янець-Подiльськавтоагрегат», 00232130, Пiвнiчна, 85, 
м. Кам'янець-Подiльський, Кам'янець-Подiльський, Хмельницька, 32307, 
03849 35310

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 річ-
ну інформацію: www.k-paa.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод», 
код за ЄДРПОУ 00446865, місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., 
Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Сумська, 

буд. 1, тел. (05358) 2-85-37
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://milkalliance.com.ua/company/inform/piryatinskij-sirzavod/
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕСуВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА № 1»
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 
«Пересувна механізована колона № 1», 03292888, 

с. Малиничі, Хмельницький р-н, Хмельницька, 31331, (0382) 783732
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: spmk-1.km.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СПЕЦIАЛI ЗОВА-
НА ПЕРЕСуВНА МЕХАНI-
ЗОВАНА КОЛОНА №509», 
01354266, вул. Січових Стрільців, 4, м. Бро-
вари, Київська обл., 07400, (04594) 5-30-01

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

23.04.2018р.

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

http://spmk509.com.ua/zvitnist15.php

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТОжАРИ»

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 «Стожари», 14164124, вул. Грушевського, 84, м. Хмель-
ницький, ., Хмельницька, 29000, (0382) 651123

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.stojary.km.ua

ПРАТ «ПЕРЕСуВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА 

«уКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ»
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: ПрАТ «Пересувна механiзована ко-
лона «укрм'ясомолмаштехремонт», 00451180, вул. Якова Гальчевського, 
1а, м. Хмельницький, Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 644260

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 річ-
ну інформацію: www.izoflex.km.ua

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОСКуРIВ»

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 «Проскурiв», 30593842, Ленiна, 4/1, Хмель-
ницький, Хмельницька обл., 31362, (03822 ) 25127

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

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ПАФ «Аудитсервіс», 21323931

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились.
6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТЕХНІчНІЙ ЕКСПЛуАТАЦІї І СЕРВІСу 

МОЛОчНОГО ОбЛАДНАННЯ «ТЕСМО-М»
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 
по технічній експлуатації і сервісу молочного обладнання «Тесмо-М», 
14152653, вул. Кооперативна, 3/1, м. Хмельницький, Хмельницька, 29025, 
(0382) 55-14-67

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: tesmo-m.com.ua

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

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПубЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
АВТОбАЗА», 01268650, Галицька 29, с. Угринiв, Тисменицький р-н, 
Івано-Франківська, 77423, /0342/ 583802

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://avtobaza.pat.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фірма «Полюс-
аудит», 31790207

5. Інформація про загальні збори: 27.07.2017, чергові. Розглядались 
питання згідно порядку денного.

6. Інформація про дивіденди: дивіденди за звітний період не нарахову-
вались та не виплачувались

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №16806»
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 
«Хмельницьке автотранспортне підприємство №16806», 03119262, 
вул. Староміська 1, м. Хмельницький, Хмельницька, 29000, (0382) 650585

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 річ-
ну інформацію: atp-16806.km.ua
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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 
«КИїВХIМПОСТАч», 
05539123м. Київ , Оболонський район, 
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14 
044 531 95 98,

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://05539123.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИТЯчИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОчИНКу «ВОГНИК»
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 «Вогник» , 23789898, 
вул. Ленська, буд. 29, м. Запоріжжя, Дніпровський, Запорiзька область, 
69096, (061) 286-98-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://ogonek.prat.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бЛІЦ-ІНФОРМ»

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 АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бЛІЦ-ІНФОРМ», 20050164, вул. Кiото, 25, 
м. Київ. 02156, тел. (044)277-73-50.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 24 квітня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.blitz.kiev.ua/

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДубЕНСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО 15606»; 03118392; 
35600, Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Мирогощанська, 62; (03656) 4-61-86

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

24.04.2018р.

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

03118392.denwer.com.ua

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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні): 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Антонiнське ремонтно-транспортне пiдприємство», 00909590Хмельниць-
ка , Красилiвський, 31022, Антонiни, Шосейна 19 0385551188;  2.Дата роз-
криття 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://ant-rtp.biznes-pro.ua. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АНТОНIНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство « Захiдний регiональний центр туризму», 13829065, 

Україна Львівська обл. Галицький р-н 79000 м.Львiв вул. Вороного,5, 
(032)2354482 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 регуляр-
ну річну інформацію: www.pereklady.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАХIДНИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТуРИЗМу»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КИЇВАВТОТРАНССЕРВIС», 16479973, 03115, місто Київ, 
Святошинський район, вулиця Краснова, будинок 5 (044) 451-84-87. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: kiats.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИїВАВТОТРАНССЕРВIС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Краматорський завод металевих конструкцiй», 01412242, вул.
Радгоспна, б.15, м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84306, (06264) 6-72-57

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: kzmk.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРуКЦIЙ»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕ буДІВЕЛЬНО МОНТАжНЕ 

уПРАВЛІННЯ №69»
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 
«Хмельницьке будівельно монтажне управління №69», 01037442, Він-
ницьке шосе, 4, м.Хмельницький, Хмельницька, 29011, (03822) 63-30-49

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.bmu-69.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРНОЗбАГАчуВАЛЬНА ФАбРИКА 

«КРАСНОЛуЦЬКА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік, 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«КРАСНОЛУЦЬКА», 32163608, 01135, 
м. Київ, вул. Жилянська, б. 97 «З», 
(044) 596-01-03

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

gzf.com.ua

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

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПубЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «буРКуТЕЦЬ», 05397427, 
вул. Грушевського, 21, селище Верховина, Верховинський р-н, Івано-
Франківська, 78700, (03432) 2-16-82

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://05397427.nethouse.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Альфа-аудит Лтд», 39873201

5. Інформація про загальні збори: Збори не проводились, товариство з 
одним акціонером.

6. Інформація про дивіденди: дивіденди за звітний період не нарахову-
вались та не виплачувались.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛАуРА»

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 «Лаура», 22797915, Україна, 18003, Черкаська обл., 
м. Черкаси, вул. Енгельса, 114/42, 0472 640466

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: em22797915.ab.ck.ua

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСТЕПЛОКОМуНЕНЕРГО»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів  

(для опублікування в офіційному  
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Публiчне акцiонерне товариство «Одестеплокомуненерго», 
03350516, Україна Одеська обл. 65101 Одеса Варненська 27,  
048-234-66-07

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: otke.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми  
(П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТIНГОВА 
ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2017 проведено річні загальні збори. 1. Про обрання 

лiчильної комiсiї Зборiв.2. Про розгляд звiту Директора Товариства за 
2016 р. та прийняття рiшення за його наслiдками.3. Про розгляд звiту 
Наглядової ради Товариства за 2016 р. прийняття рiшення за його 
наслiдками.4. Про затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2016р. 
5. Про затвердження порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв 
Товариства, згiдно фiнансової звiтностi Товариства станом на 
31.12.2016 р.6. Про вiдкликання (припинення повноважень) Голови 
та членiв Наглядової ради Товариства7. Про обрання членiв Нагля-
дової ради8. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудо-
вих договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розмiру їх винагороди.9. Про обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради.

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

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 прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
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 попередньо нада-
ти згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв за-
стави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової до-
помоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання 
послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть 
укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих Загаль-
них зборiв Товариства, на суму не бiльш як 1000% сукупної вартостi 
активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попере-
дньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства (на загальну 
сукупну суму/вартiсть не бiльш як 1 293 721 тис. грн. (один мiльярд двiстi 
дев'яносто три мiльйони сiмсот двадцять одна тисяча гривень 00 коп.). 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 р. склала 129372,1 тис.грн. (сто двадцять дев'ять мiльйонiв трис-
та сiмдесят двi тисячi сто грн. 00 коп.) Доручити директору Товариства 
укласти та пiдписати вiд iменi Товариства вiдповiднi значнi правочини з 
правом визначення iстотних умов договорiв та внесення змiн до таких 
договорiв, якщо такi iстотнi умови та змiни не стосуються збiльшення цiни, 
що визначена у вiдповiдностi до цього рiшення за погодженням/затвер-
дженням/схваленням Наглядовою радою Товариства. 

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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 РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: 
ПРАТ «НIжИНСЬКИЙ жИРКОМбIНАТ» за 2017 рік.

Код за ЄДРПОУ 00373942, 16600, Чернігівська обл., Нiжинський р-н, 
м. Нiжин, вул.Прилуцька, б. 2; Телефон: (04631) 3-14-23

Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі да-
них НКЦПФР 20 квітня 2018 року.

Річна інформація розміщена на сторінці htt://www.ngk.nd.ua./info.
php?page=vctyp в мережі Інтернет

Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності :  
ТОВ Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910

Загальні чергові збори товариства проведено 18.04.2017 року, кворум 
99,00%.

Порядок денний:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї рiчних Зборiв .
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку проведення 

загальних зборiв( регламенту зборiв).3. Затвердження порядку та способу 
засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах товариства.  
4. Розгляд звiту Правлiння про результати роботи Товариства за 2016 рiк та 
затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017 рiк. 

5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк .

7.Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за ре-
зультатами 2016 року.8.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з 
публiчного на приватне.

9«Нiжинський жиркомбiнат» змiну найменування публiчного 
акцiонерного товариства«Нiжинський жиркомбiнат» .10.Внесення змiн до 
Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.Обрання 
особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання Статуту та забез-
печення його реєстрацiї.11.Визначення перелiку внутрiшнiх положень То-
вариства та їх затвердження у новiй редакцiї.12.Прийняття рiшення про 
припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.

13.Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуть-

ся iз членами Наглядової ради,встановлення розмiру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами На-
глядової ради.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались.На розгляд 
зборiв додатковi питання не вносилися.Питання порядку денного розглянутi, 
прийнятi вiдповiднi рiшення (Затверджено звiт Директора, Наглядової 
ради, Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товариства. Збитки за звiтний рiк та 
попереднi перiоди будуть покритi за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Новопокровський завод 
Залiзобетонних Конструкцiй»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30614042

3. Місцезнаходження емітента 63523 Харкiвська обл., Чугуїв-
ський р-н, смт. Новопокровка 
вул. Островського, 10

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

npzzbk@ft.net.ua

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

www.npzzbk.nr-avers.com.ua

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

Черговими рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ» якi вiдбулися 20.04.2018 року (Про-
токол б/н вiд 20.04.2018 року) було прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - 
договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, да-
рування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського 
вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi 
правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi 
для забезпечення функцiонування Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50000,00 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1699,00 
тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках %) - 2942,9076%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 
7331440 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах - 7331440 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» та «проти» прийняття рiшення «за» - 7331440 шт., «проти» 
- 0 шт.

Директор ____________ Грiдiна Свiтлана Василiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОбЕТОННИХ КОНСТРуКЦIЙ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ТуРИСТИчНО - ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

«ДНIСТЕР»
Річна інформація ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» за 2017 рік

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО - ГОТЕЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР», Код за ЄДРПОУ 13828634, місцезнахо-
дження: 79007, м.Львiв, вул.Матейка, 6. Тел. (032) 297-43-08,

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.phnr.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНIСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 17112»
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 осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Золотонiське автотранспортне пiдприємство 
17112», 05461220, Україна, 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Обухова, 68 б, 0473752684

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: em05461220.ab.ck.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Імпульс-ІФ», 14315530, вул.Шевченка, 68, смт.Отинiя, Коломий-
ський р-н, Івано-Франківська, 78223, (03433) 62188

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://14315530.nethouse.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІМПуЛЬС-ІФ»
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емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"СТАРОСАЛТIВСЬКЕ 
РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00907740

3. Місцезнаходження емітента 62560 Харкiвська обл., Вовчанський 
район, смт. Старий Салтiв вул. Куль-
тури, б. 7

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

ctarosaltivckertp@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Череднiченко Олена Юрiївна 
(паспорт: серiя ММ номер 713948 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 06.12.2000) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00004% (1 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 
року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Кругова Любов Василiвна 
(паспорт: серiя МК номер 457038 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 25.03.1997) обрано на посаду 20.04.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з чис-
ла обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 4,3108% (120080 шт.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: директор ТОВ «ТБ Катран»; директор ПП «Еколо-
джик». 

Посадова особа Член Наглядової ради Дементьєв Микола Антонович 
(паспорт: серiя МН номер 141770 виданий Липецьким вiддiлом УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 23.07.2001) припинено повноваження 20.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером 
та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5,8625% (163304 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Кодацький Дмитро Вiкторович 
(паспорт: серiя МК номер 204572 виданий Валкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 23.05.1996) обрано на посаду 29.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2017р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: СТОВ «АГРОСВIТ», заступник директора. Посадова особа 

є представником акцiонера Кругової Любов Василiвни (код IПН 
2157701767). 

Посадова особа Член Наглядової ради Власюк Василь Борисович (пас-
порт: серiя МК номер 051053 виданий Червонозаводським РВ УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 18.03.1996) припинено повноваження 29.04.2017 
р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
29.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
42,2707% (1177477 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
29.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Тарасов Анатолiй Iванович (пас-
порт: серiя МА номер 302429 виданий Охтирським МРВ РВ УМВС України в 
Сумськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 29.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2017р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: СТОВ «АГРОСВIТ», головний iнженер. Посадова особа є 
представником акцiонера Кругової Любов Василiвни (код IПН 2157701767). 

Посадова особа Член Наглядової ради Сiухiн Сергiй Володимирович 
(паспорт: серiя МК номер 314185 виданий Вовчанським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 14.11.1996) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,2191% (6103 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 
року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Член Наглядової ради Шакiн Анатолiй Олександрович 
(паспорт: серiя МК номер 434628 виданий Вовчанським РВ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 22.04.1997) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,2140% (5962 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 
року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Андрiй Жоржович об-
рано на посаду 20.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної 
комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РЕЙТIНГ» У 
ФОРМI ТОВ, помiчник аудитора. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Антон Андрiйович обрано 
на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «НР «АВЕРС», директор. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Коротка Алiна Олександрiвна 
обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ТОВ «НР «АВЕРС», на-
чальник вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами.

Директор ____________ Кобеняк Олексiй Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ СТРАХуВАННЯ»

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, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», 
33908322, УКРАЇНА 03056 м.Київ вул. Борщагiвська, буд. 154,  
(044) 5026737

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://arsenal-strahovanie.com

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДИТЯчИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВIДПОчИНКу «ЗМIНА»
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 «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ «ЗМIНА», 
23880430, вул. Коса Пересип, 128, смт Кирилiвка, Якимiвський, Запорiзька 
область, 72563, (0619)44-80-12

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 річ-
ну інформацію: http://smena.zp.ua/informatsiya/
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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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЗIНЬКIВСЬКА 
СIЛЬГОСПТЕХНIКА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03756000

3. Місцезнаходження емітента 38100 Полтавська область, 
Зiнькiвський район, мiсто Зiнькiв 
Прохорова, 4

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(067)568-58-25 (067)650-49-83

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zinkivckatexnika@ft.net.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Олександр Микола-
йович (паспорт: серiя СН номер 592017 виданий Московським РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi, 31.08.1997) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
9,5998% (180543 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
28.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Олександр Микола-
йович (паспорт: серiя СН номер 592017 виданий Московським РУГУ МВС 
України в мiстi Києвi, 31.08.1997) обрано на посаду 20.04.2018р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), 
термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 9,5998% (180543 шт.). Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: ТОВ «ВОРСКЛА ЕНЕРДЖIЗ» директор. 

Посадова особа Член Наглядової ради Безпала Тетяна Григорiвна 
(паспорт: серiя КО номер 195420 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 19.01.2001) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
9,5997% (180542 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
28.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Безпала Тетяна Григорiвна 
(паспорт: серiя КО номер 195420 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 19.01.2001) обрано на посаду 20.04.2018р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 
роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 9,5997% (180542 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
ТОВ «IТК «Мiрамакс» директор. 

Посадова особа Член Наглядової ради Васильченко Микола Васильо-
вич (паспорт: серiя КН номер 973561 виданий Зiнькiвським РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 16.09.1999) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. По-
садова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0111% (209 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
28.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Васильченко Микола Васильо-
вич (паспорт: серiя КН номер 973561 виданий Зiнькiвським РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 16.09.1999) обрано на посаду 20.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), термiном 
на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,0111% (209 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
не працює - пенсiонер.

Директор ____________ удовиченко Андрiй Вiкторович

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

нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО-15339"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03118268

3. Місцезнаходження емітента 07400 Київська область, м. Брова-
ри вул. Гагарiна, будинок 22, 
офiс 159

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

067-650-49-83 067-568-58-25

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

atp15339@ft.net.ua

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

http://atp15339.nr-avers.com.ua/

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Микола Олексан-
дрович (паспорт: серiя КН номер 630919 виданий Зiнькiвським РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 25.04.1998) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. По-
садова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 52,6769 % (274352 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 
з 28.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Микола Олексан-
дрович (паспорт: серiя КН номер 630919 виданий Зiнькiвським РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi, 25.04.1998) обрано на посаду 20.04.2018р. 
рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з 
числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н 
вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа є акцiонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 52,6769 % (274352 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор-Головний лiкар Санаторiй 
«Сосновий Бiр», Голова наглядової ради ПАТ «АТП-15339». 

Посадова особа Член Наглядової ради Удовиченко Надiя Дмитрiвна 
(паспорт: серiя КН номер 828990 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 22.11.1998) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0019% (10 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 
року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Удовиченко Надiя Дмитрiвна 
(паспорт: серiя КН номер 828990 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 22.11.1998) обрано на посаду 20.04.2018р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 
роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,0019% (10 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: старший 
диспетчер ПАТ «АТП-15339». 

Посадова особа Член Наглядової ради Рудь Наталія Андріївна (паспорт: 
серiя КН номер 321406 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України в 
Полтавськiй областi, 01.02.1997) припинено повноваження 20.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,0019% (10 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 
року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Михайлик Тетяна Олександрiвна 
(паспорт: серiя КН номер 746237 виданий Зiнькiвським РВ УМВС України 
в Полтавськiй областi, 13.10.1998) обрано на посаду 20.04.2018р. загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 
роки. Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,2020% (1052 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
економiст ПАТ «АТП-15339».

Директор ____________ Удовиченко Андрiй Вiкторович



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

287

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 
"УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ 
ХОЛДИНГ"

2. Код за ЄДРПОУ 37449410 
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вул. Шовковична, 

буд. 42-44 
4. Міжміський код, 
телефон та факс

044-490-20-55 044-490-20-55

5. Електронна поштова 
адреса

tkv@univer.ua

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

http://univer.ua/ru/ueh/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства); 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонер-
ного товариства

II. Текст повідомлення
Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛ-

ДИНГ» повiдомляє, що 20.04.2018 було отримано вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» перелiк 
акцiонерiв для проведення загальних зборiв акцiонерного товариства ста-
ном на 16.04.2018 (надалi - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй фiзичної особи складав 11.740740 % в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного товариства та в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став меншим 10 % та складає 
5,814814 % в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного то-
вариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного акцiонерного 
товариства.

Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛ-
ДИНГ» повiдомляє, що 20.04.2018 було отримано вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» перелiк 
акцiонерiв для проведення загальних зборiв акцiонерного товариства ста-
ном на 16.04.2018 (надалi - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй фiзичної особи складав 0.00% в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного товариства та 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став бiльшим 10 % та складає 
19.629629% в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного 
товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного 
акцiонерного товариства.

Приватне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛ-
ДИНГ» повiдомляє, що 20.04.2018 було отримано вiд Публiчного 
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» перелiк 
акцiонерiв для проведення загальних зборiв акцiонерного товариства ста-
ном на 16.04.2018 (надалi - Перелiк). 

Згiдно з Перелiком пакет акцiй фiзичної особи складав 5.962962% в 
загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного товариства та в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, став бiльшим 10 % та складає 
15.000000% в загальнiй кiлькостi простих акцiй приватного акцiонерного 
товариства та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй приватного 
акцiонерного товариства.

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

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

2. Найменування посади Захарова Iрина Володимирiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“уКРАїНСЬКИЙ бIРжОВИЙ ХОЛДИНГ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
04827073. 3. Місцезнаходження: 61002 м. Харків, вул. Алчев-
ських, 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 вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.usaem.in.ua. 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 
19.04.2018р.;

Відомості щодо правочинів:
- характер правочинів - надано попередню згоду на вчинення Това-

риством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 

18.04.2019р., будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства;

- гранична сукупність вартості правочинів - 1 000 000 000,00 (Один 
мільярд гривень 00 коп.) грн.;

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності - 280 175 тис.грн.;

- співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках) - 356,92%;

- загальна кількість голосуючих акцій - 329210 шт., кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
327873 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
327873 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення.

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

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

2. Голова Правління Гармаш О.О. М.П.  20.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПIВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «МЕТАЛОПРИ-
ЛАД» 

2.Код за ЄДРПОУ : 02969432 3.Місцезнаходження:32300м.Кам'янець-
Подiльський, вул.Драй Хмари 21 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(03849) 30363, 30363 5.Електронна поштова адреса: metaloprylad@emitent.
km.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: metaloprylad.km.ua; 7.Вид особли-
вої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення: На підставі рішення загальних зборів акціоне-
рів від 21.04.2018р.(протокол б/н від 21.04.2018р.)

Припинено повноваження - Член правління - Солодка Тетяна Валері-
ївна. Акціями товариства не володіє. Відмовилась від надання паспортних 
даних. Перебувала на посаді терміном 3 роки. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано - Член правління - Абдурахманов Ельдар Абузар огли. Акціями 
товариства не володіє. Обрано на термін 5 років. Останніх чотири роки пра-
цював виконавчим директором ПрАТ «Завод «Металоприлад», один рік за-
ступником комерційного директора ПрАТ «Завод «Металоприлад». Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

2. Голова правлiння Абдурахманов Абузар Гашiм огли 21.04.2018



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

288

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 ТО-
ВАРИСТВО "уКРАїНСЬКИЙ 
бIРжОВИЙ ХОЛДИНГ"

2. Код за ЄДРПОУ 37449410 
3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вул. Шовковична, 

буд. 42-44 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-490-20-55 044-490-20-55

5. Електронна поштова адреса tkv@univer.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://univer.ua/ru/ueh/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних Загальних Зборiв (Протокол вiд 20.04.2018 №4) Шульгана 

Сергiя Вiкторовича обрано Головою Наглядової Ради з 20 квiтня 2018 року. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання 
здiйснено у зв'язку з обранням складу Наглядової ради. Особа обрана на по-
саду на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: 
аналiтик - в ПАТ «Унiвер Агро». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Представник акцiонера Опексiєр Лiмiтед.

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв (Протокол вiд 20.04.2018 №4) Руденка 
Андрiя Юрiйовича обрано Секретарем Наглядової Ради з 20 квiтня 2018 року. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Обрання 
здiйснено у зв'язку з обранням складу Наглядової ради. Особа обрана на по-
саду на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: 
аналiтик - в ПАТ «Унiвер Агро». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Представник акцiонера Опексiєр Лiмiтед.

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв (Протокол вiд 20.04.2018 №4) Му-
дрика Олександра Миколайовича обрано Членом Наглядової Ради з  
20 квiтня 2018 року. Фiзичною особою не надано згоди на розкриття пас-
портних даних. Обрання здiйснено у зв'язку з обранням складу Наглядової 
ради. Особа обрана на посаду на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх пяти рокiв: аналiтик - в ПАТ «Унiвер Агро». Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Представник акцiонера Опексiєр Лiмiтед.

За результатами проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ 
ХОЛДИНГ», якi вiдбулися 20.04.2018 р., було прийнято рiшення достроково 

звiльнити Захарову Iрину Володимирiвну, (вiдсутня непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини) з посади Директора Товариства з 
03.05.2018 р. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi становить - 0%. За-
харова Iрина Володимирiвна протягом двох рокiв обiймала посаду Дирек-
тора в ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «УКРАЇНСЬКИЙ 
БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ». Захарова Iрина Володимирiвна не надала згоди на 
розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ», якi вiдбулися 20.04.2018 р. 
вирiшили призначити Глушенка Володимира Анатолiйовича (вiдсутня непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини) на посаду Директора Това-
риства з 04.05.2018 р на безстроковий термiн. Розмiр пакета акцiй в статутно-
му капiталi становить - 0%.Глушенко Володимир Анатолiйович не обiймав 
посад протягом останнiх п’яти рокiв. Глушенко Володимир Анатолiйович не 
надав згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ», якi вiдбулися 20.04.2018 р. 
вирiшили призначити Масенка Олександра Миколайовича на посаду Голо-
ви Ревiзiйної комiсiї (вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини) з 20.04.2018 р на безстроковий термiн. Розмiр пакета 
акцiй в статутному капiталi становить - 0%. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв - фiнансовий директор в ТОВ «КУА 
«Унiвер Менеджмент». Масенко Олександр Миколайович не надав згоди 
на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ», якi вiдбулися 20.04.2018 р. 
вирiшили призначити Стасюк Тетяну Миколаївну на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї (вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини) з 
20.04.2018 р на безстроковий термiн. Розмiр пакета акцiй в статутному капiталi 
становить - 0%. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти 
рокiв - головний бухгалтер в ТОВ «Унiвер Капiтал». Стасюк Тетяна Миколаївна 
не надала згоди на розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БIРЖОВИЙ ХОЛДИНГ», якi вiдбулися 20.04.2018 р. 
вирiшили призначити Татьянко Свiтлану Сергiївну на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї (вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини) з 20.04.2018 р на безстроковий термiн. Розмiр пакета акцiй в ста-
тутному капiталi становить - 0%. Iншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв - спецiалiст з управлiння активами в ТОВ «КУА 
«Унiвер Менеджмент». Татьянко Свiтлана Сергiївна не надала згоди на 
розкриття паспортних даних у цьому повiдомленнi.

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 Захарова Iрина Володимирiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАМ’ЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 17142»
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 
«Кам'янське автотранспортне пiдприємство 17142», 03562721, Україна, 
20800, Черкаська обл. м. Кам'янка, вул. Заводська, 4, 0473262447

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em03562721.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА ГРуПА «ТАС» 

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)
В річній інформації Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

група «ТАС» за 2017 рік, опублікованій у Відомостях Нацiональної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку від 23.04.2018 р. №77(2830), спрос-
товується наступна інформація:

«3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: tas@tas-insurance.com.ua.».

Правильним вважати наступну інформацію:
«3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: https://sgtas.com.ua.».

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 «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ 
ТЕХНОЛОГIЙ», 32050288, вулиця Салютна, 2-Б, м. Київ, 04111, 

(044) 461-99-14.
 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: 32050288.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
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емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

00387134

3. Місцезнаходження емітента 62608 Харкiвська область, 
Великобурлуцький район, селище 
Пiдсереднє вулиця Центральна, 
будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057) 7680876 (057) 7601684

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pidceredne@ft.net.ua

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

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

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Звєрєв Вiктор Олександрович 
(паспорт: серiя МК номер 300480 виданий Липецьким вiддiлом УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 16.09.1996) припинено повноваження 20.04.2018 
р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 49,9999% (7013699 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Тарасов Анатолiй Iванович 
(паспорт: серiя МА номер 302429 виданий Охтирським МРВ РВ УМВС Укра-
їни в Сумськiй областi, 20.06.1997) обрано на посаду 20.04.2018р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), 
термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: СТОВ «АГРОСВIТ», головний iнженер. 
Посадова особа є представником акцiонера Звєрєва Вiктора Олександро-
вича (код IПН 2463710297). 

Посадова особа Член Наглядової ради Клочко Володимир Сергiйович 
(паспорт: серiя МН номер 198791 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 07.12.2001) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 25,1228% (3524081 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кобеняк Олексiй Миколайович 
(паспорт: серiя ММ номер 258932 виданий Московським РВ ХМУ УМВСУ в 
Харкiвськiй областi, 07.07.1999) обрано на посаду 20.04.2018р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади: директор ПАТ «Старосалтiвське ремонтно-транспортне 
пiдприємство». Посадова особа є представником акцiонера Звєрєва Вiктора 
Олександровича (код IПН 2463710297). 

Посадова особа Член Наглядової ради Кругова Любов Василiвна (пас-
порт: серiя МК номер 457038 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 25.03.1997) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 29.04.2017 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кодацький Дмитро Вiкторович 
(паспорт: серiя МК номер 204572 виданий Валкiвським РВ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 23.05.1996) обрано на посаду 29.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 29.04.2017р.), термiном на 3 роки. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади: СТОВ «АГРОСВIТ», заступник директора. Посадова осо-
ба є представником акцiонера Звєрєва Вiктора Олександровича (код IПН 
2463710297). 

Посадова особа Член Наглядової ради Дементьєв Микола Антонович 
(паспорт: серiя МН номер 141770 виданий Липецьким вiддiлом УМВС Укра-
їни в Харкiвськiй областi, 23.07.2001) припинено повноваження 20.04.2018 
р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 29.04.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не призначено.

Посадова особа Член Наглядової ради Череднiченко Олена Юрiївна 
(паспорт: серiя ММ номер 713948 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 06.12.2000) припинено повноваження 
20.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 20.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 29.04.2017 року. Замiсть посадової особи нiкого не 
призначено. 

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Андрiй Жоржович об-
рано на посаду 20.04.2018р. рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.) з числа обраних загальними зборами членiв Ревiзiйної 
комiсiї, термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РЕЙТIНГ» У 
ФОРМI ТОВ, помiчник аудитора. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Плахтiй Антон Андрiйович обрано 
на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ «НР «АВЕРС», директор. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Коротка Алiна Олександрiвна 
обрано на посаду 20.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 20.04.2018р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ТОВ «НР «АВЕРС», на-
чальник вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами.

Директор ____________ Курако Валентин Михайлович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIДСЕРЕДНЄ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМуНАЛЬНИК»

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 «Комунальник», 03356973, Україна, 20400, Черкась-
ка обл., м. Тальне, вул. Скворцова, 34, 0473132956

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: em03356973.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛАНТ – 12»

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 «ГАЛАНТ – 12», 00308531, Україна, 
20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, 0474025986

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: em00308531.ab.ck.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №79, 25 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік, для опубліку-
вання в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку»
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський 
код і телефон емітента

ДЕРжАВНА КОМПАНІЯ 
З ЕКСПОРТу ТА ІМПОР-
Ту ПРОДуКЦІї І ПОСЛуГ 
ВІЙСЬКОВОГО ТА 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИ-
ЗНАчЕННЯ "уКРСПЕЦ-
ЕКСПОРТ", 21655998, 
вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, 
04119, (044) 461-94-19.

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

27.04.2018 року

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

www.ukrspecexport.com

4. Інформація про загальні збори 
(зазначається інформація про 
проведення або не проведення 
загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх не проведення 
вказуються причини), зазначається 
перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку 
питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів 
зазначається особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори 
не відбулися, вказуються причини). 

Емітент не є акціонерним 
товариством тому загальні збори 
чергові та позачергові у 2017 році 
та попередніх роках не проводи-
лись.

5. 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/
нарахованих дивідендів (грн.), дату 
складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів. У 
разі якщо за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, 
про це також зазначається).

Емітент не є акціонерним 
товариством тому рішення щодо 
виплати дивідендів у 2017 році та 
попередніх роках не приймалось.

В.о. генерального директора  С.В. Проскуркін

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ «ВЕЛЕС», 30217808, 
04071 м. Київ вул. Введенська, буд.29/58, 
оф.99, (044) 232-63-72

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

25.04.2018р.

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

http://www.skveles.kiev.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "НОВОТРОїЦЬКЕ 
РуДОуПРАВЛIННЯ", 00191810, 
85732, Донецька область, Волноваський 
район, смт Новотроїцьке, вул.Радянська, 
85, тел. 06244 4-63-83

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.ntru.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СуДНОПІДЙОМ»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Суднопiдйом», 13681898, 04070, 
м.Київ, вул.Борисоглiбська, 14, 
(044) 428-87-53

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

24.04.2018

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

sudnopidyom.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГОРОДИЩЕНСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВIС»
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 
«Городищенське районне пiдприємство «Агротехсервiс», 03766240, Укра-
їна, 19501, Черкаська обл., Городищенський р-н., м. Городище, Чехова, 2, 
0473452583

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: em03766240.ab.ck.ua

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СуМСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
"АГРОТЕХСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 03760941
3. Місцезнаходження 40020, Сумська область , 

Ковпакiвський р-н, м.Суми,  
проспект Курський, 105

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0542) 24-50-21 24-53-73

5. Електронна поштова адреса agrotehservis@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

03760941.emitents.org

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 22 вiд 20.04.2018 року 

прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладан-
ня Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: укла-
дання договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна . Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 8709,7 тис.грн. 
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 6000 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 68,9 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 27602137 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 23 264 843 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
23 264 843 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення: 0 шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до 
значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не 
визначенi.

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 Дунь Людмила Iванiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПубЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТАВРIЙСЬКА буДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ

ПАТ «Таврійська будівельна компанія»
I. Основні відомості про емітент

1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 
«Таврiйська будiвельна компанiя», Код за ЄДРПОУ 32702078, Місцез-
находження: 73011, м. Херсон, вул. Адмiрала Макарова, 203; Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (0552) 29-00-14; Електронна поштова адре-
са: tbk@tbk.ks.ua;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію -tbk.ks.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. 
 аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності - Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з об-
меженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010)

5. Інформація про загальні збори .
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 26.04.2017р. 

Кворум зборів – 99.98 % до загальної кількості голосуючих акцій. Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічиль-
ної комiсiї.2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-
господарської діяльності Товариства за 2016 рiк та прийняття рішення 
за його наслідками. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рiк та 
прийняття рішення за його наслiдками.4. Звіт Ревізійної комісії Това-
риства за 2016рiк та прийняття рішення за його наслiдками.5. Затвер-
дження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 
2016рiк; розподіл прибутку та збитків Товариства.6.Про припинення 
повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Таврiйська будiвельна 
компанiя.7. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Таврiйська 
будiвельна компанiя».

6. Інформація про дивіденди. Питання стосовно нарахування та 
виплати дивідендів за результатами фінансово- господарської діяль-
ності ПАТ «Таврiйська будівельна компанія» за 2016 рік на річних за-
гальних зборах акціонерів, які відбулися 26.04.2017р. не розглядалось 
та не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 171227 179072
Основні засоби (за залишковою вартістю) 71612 74872
Довгострокові фінансові інвестиції 4205 4205
Запаси 15079 15685
Сумарна дебіторська заборгованість 902 1045
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 48
Власний капітал -328239 -301730
Статутний капітал 16742 16742
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

388287 362335

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 346118 325538
Поточні зобов'язання і забезпечення 153348 155264
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.01583 0.02385

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

0.01583 0.02385

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1674180175 1674180175
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

В.о. Генерального директора 
ПАТ «Таврійська будівельна компанія»  О.В.Малоок

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО у ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОбМЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю  

«МЕТАЛ ХОЛДІНГ»
Річна інформація емітента

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

Спільне підприємство у формі Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Метал 
Холдінг»; 19121597; 03039, 
м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 30; 
(044) 525-05-60

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

23.04.2018

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

www.metal-holding.kiev.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394

(044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
«ЗАКАРПАТТЯ-
ОбЛЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ 00131529
3. Місцезнаходження 89412,Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Онокiвцi, 
вулиця Головна, буд.57

4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-95-95 (0312) 61-98-83
5. Електронна поштова адреса kanc@uz.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.energo.uz.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 
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 3247000 1897056 171
2 20.04.2018 280000 1897056 15
3 20.04.2018 8117500 1897056 428

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 20 квiтня 
2018 року (протокол №28) з питання 10 порядку денного «Попереднє на-
дання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв» прийнято 
рiшення:

10.1. Надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинiв, якi 
можуть укладатись у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одно-
го року з дати прийняття цього рiшення, укладення яких вiднесено до 
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

10.1.1. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є постачання (купiвля-
продаж) електроенергiї, передача електроенергiї, розподiл електроенергiї, 
вiдступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення iнвестицiй, 
залiк зустрiчних однорiдних вимог, надання поруки, проведення 
взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi, прощення боргу, отримання 
кредитiв, передача майна Товариства у заставу (iпотеку), отримання позик, 

розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках (договори банкiвського 
вкладу (депозиту)), граничною сукупною вартiстю за кожним видом 
правочинiв не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї 
суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на дату вчинення кожного правочину;

10.1.2. договорiв (контрактiв, угод), предметом яких є реструктуризацiя 
заборгованостi, граничною сукупною вартiстю 280 000 000,00 (двiстi 
вiсiмдесят мiльйонiв) гривень;

10.1.3. договорiв, предметом яких є надання та отримання поворотної 
фiнансової допомоги граничною вартiстю не бiльше 250 000 000 (двiстi 
п’ятдесят мiльйонiв) євро або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, ви-
значеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчи-
нення кожного правочину.

10.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких 
приймаються дирекцiєю та/або наглядовою радою Товариства в межах 
своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до 
граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пiдпунктами 10.1.1. – 
10.1.3. пункту 10.1. цього рiшення.

10.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi 
пiдпунктами 10.1.1. – 10.1.2. пункту 10.1. цього рiшення правочини (в тому 
числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього 
рiшення договори (контракти, угоди)), тiльки за умови затвердження на-
глядовою радою Товариства проекту вiдповiдного договору (контракту, 
угоди, додаткової угоди, додатку тощо). Правочин, вчинений з порушенням 
цiєї умови, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки Товари-
ства лише у разi наступного схвалення такого правочину наглядовою радою 
Товариства протягом одного мiсяця з дати його вчинення.

10.4. Надати дирекцiї Товариства право визначати особу, уповноважену 
на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд 
iменi Товариства».

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах - 66281393 шт, що складає 53,76% вiд зареєстрованих голосуючих 
акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
62377541 шт, що складає 94,11% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 
50,06% вiд загальної кiлькостi акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 
- 3903852 шт, що складає 5,89% вiд зареєстрованих голосуючих акцiй або 
3,13% вiд загальної кiлькостi акцiй.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 123301916 шт (98,96%).
Загальна кiлькiсть акцiй – 124603240 шт (100%).

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 Петров Вiктор Володимирович
Генеральний директор (підпис)

М.П. 23.04.2018

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 «МЕХАНО-
МОНТАж», 01415134; 71100, м. 
Бердянськ, Запорізька обл., вул. 
Героїв Сталінграда,18, тел.(06153) 
2-32-19;2-33-39

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

25.04. 2018 року

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

www.mehanomontazh.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА 
КАПІТАЛ", 20337279, провулок 
Киянівський, буд. 7А, місто Київ, 
Шевченківський, 04053, (044)272-42-46

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

24.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

www.altana-capital.com

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента- Приватне акціонерне товариство 
«НВО Гідромаш-1», 24587406, 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 26, 
044-2009323.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію- http://pratnvogidromash-1.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НВО ГІДРОМАШ-1»
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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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "уРОжАЙ", 
ЄДРПОУ 01558804, Донецька, 
Слов'янський, 84333, м.Краматорськ, 
вул.Маяковського, 1 (06264)60153,

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://www.urojay.pat.ua/emitents/reports/
year/2017

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 "уНIКА жИТТЯ", 
код за ЄДРПОУ 34478248, 01032, м.Київ, 
Саксаганського 70-А, тел.: (044) 225 60 06

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

20.04.2018

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

www.uniqa.ua

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «РИНОК «НИВКИ»

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, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК «НИВКИ», 24729964, 04111, м. Київ, вул. 
Данила Щербаківського, 47, (044) 400-30-43.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://24729964.smida.gov.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВIННИЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 

«РЕМПРИЛАД»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Вiнницьке пiдприємство «Ремприлад», 13311836, вул. Академіка Ян-
геля, 42, м.Вiнниця, ., Вінницька, 21100, (0432) 263535 

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

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

пуб лічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АЛЬЯНС-
ГАРАНТ "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ", код заЄДРПОУ 
22897640,м. Київ , 01001, Київ, 
Експланадна, 32-В, тел. 044 254 41 53

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

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

http://info.aliansgarant.com

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 «ВИДАВНИЦТВО «ПОДIЛЛЯ» 
 КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК 
«уКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», 05905740 Хмельницька, Хмель-
ницький, 29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 59, (0382)63-13-32

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://05905740.smida.gov.ua/

Генеральний директор  В.І.Гайшук

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР", 
33239630, бульвар Тараса Шевчен-
ка, 60, м. Київ, Шевченківський, 
01032, Україна, 044 391-11-40

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

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

http://www.medpharcom.com.ua/
stockmarket.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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАж", 
00121146, Київська, Києво-Святошин-
ський, 08292, м. Буча, вул. Леха 
Качинського, буд. 3 044-499-65-55 

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

23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію

www.utem-group.com
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ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ТуРбІВСЬКЕ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

ПАТ «Турбівське»
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБІВСЬКЕ». Код за ЄДРПОУ 
00385632. Місцезнаходження : 22513, Вінницька обл., Липовецький р-н, 
смт.Турбів, вул.Миру, 147. Міжміський код , телефон, факс : (04358) 4-22-52. 
Електронна поштова адреса: turbivske@vrc.vn.ua. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: http://turbivske.com.ua. 

Вид особливої інформації: Інформація про зміну складу посадових 
осіб емітента 

Зміни в складі посадових осіб ПАТ «Турбівське» відбулись згідно рішен-
ня річних загальних зборів акціонерів від 21.04.18 р. Припинено пов-
новаження згідно рішення загальних зборів 21.04.18 р. (протокол №1) в 
зв’язку із закінченням строку дії повноважень: Голови Наглядової ради – 
Дмитрук Галини Іванівни (АА568224 вид.17.10.97 р. Ленінським РВ УМВС 
України у Вінницькій обл.), на посаді з 29.04.11 р., володіє 0,000016% ст.
капіталу. Члена Наглядової ради – Дмитрука Михайла Володимировича 
(АВ 512936 вид. 14.02.03 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), 
на посаді з 29.04.11 р., володіє 0,000016% ст.капіталу. Члена Наглядової 
ради – Вєтрової Марiї Степанiвни (АВ 377090 вид. 18.05.01 р. Липовецьким 
РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 29.04.11 р., володіє 
0,000049 % ст.капіталу. Члена Наглядової ради - Іванюк Валентини Бори-
сівни (АА 085719 вид. 23.11.95 р. Липовецьким РВ УМВС України у Вінниць-
кій обл.), на посаді з 15.04.17 р., володіє 0,000049 % ст.капіталу. Члена 
Наглядової ради – Дмитрука Віктора Володимировича (АВ 672209 вид. 
15.12.05 р. Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій обл.), на по-
саді з 15.04.17 р., володіє 0,000016% стат.капіталу. 

Обрано на посаду згідно рішення річних загальних зборів акціонерів 
21.04.18 р. (протокол №1) згідно Статуту строком на 3 роки: члена Нагля-
дової ради – Дмитрук Галину Іванівну (АА 568224 вид. 17.10.97 р. Ленін-
ським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,000016% ст.капіталу. 
Обрано на посаду Голови Наглядової ради згідно рішення Наглядової ради 
(протокол №3) 21.04.18 р. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх 5 років: Загальний науково-дослідний центр «Лісостепагропромпродук-
тивність», гол.фахівець. Члена Наглядової ради – Дмитрука Михайла Во-
лодимировича (АВ 512936 вид. 14.02.03 р. Ленінським РВ УМВС України у 
Вінницькій обл.), володіє 0,000016% ст.капіталу. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: Вінницький адміністративний окружний 
суд, секретар. Члена Наглядової ради – Вєтрову Марiю Степанiвну (АВ 
377090 вид. 18.05.01 р. Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій обл.), 
володіє 0,000049 % ст.капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: ПАТ «Турбівське», гол. бухгалтер. Члена Наглядової ради 
- Іванюк Валентину Борисівну (АА 085719 вид. 23.11.95 р. Липовецьким РВ 
УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 0,000049 % ст.капіталу. Посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «Турбівське», секретар-
статистик директора. Члена Наглядової ради – Дмитрука Віктора Володи-
мировича (АВ 672209 вид. 15.12.05 р. Ленінським ВМ ВМВ УМВС України 
у Вінницькій обл.), володіє 0,000016% ст.капіталу. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: Вінницький адміністративний окружний 
суд, секретар. 

Всі посадові особи, зазначені в інформації, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають. Змiни у персональному складi 
посадових осiб товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства 
та Статутом товариства. 

Вид особливої інформації: Інформація про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата при-
йняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: 21.04.2018 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв 
рiшення - Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазна-
ченням їх характеру: вiдповiдно до ст.70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» 
попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, вартiсть яких переви-
щує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 
фiнансової звiтностi, а саме: купівля основних засобів - з максимально 
сукупною їх вартiстю 5000000 (П’ять мільйонів грн.) грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк - 9077 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 55,0842%. 
Заг.кiлькiсть голосуючих акцiй - 3911361 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3786258 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3786258 шт., 
«проти» прийняття рiшення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Дмитрук Володимир Михайлович. 23.04.2018 
р.

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПубЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІбАНК», код за ЄДРПОУ 
21685485

Україна, м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 044 490 10 00.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html.
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з 
обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ УКРАЇНА»

ЄДРПОУ 21500646 
5. Інформація про загальні збори: Річні Загальні Збори Акціонерів 

відбулись 19 квітня 2017 року. Перелiк питань: 1. Обрання Лічильної 
комісії. 2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління, звіту Наглядової Ради за 2016 р. 3. Розгляд і затвердження 
річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік та аудиторсько-
го звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІ-
ТІБАНК» за 2016 рік. 4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збит-
ків ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік. 5. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік та затвердження їх 
розміру. 6. Визначення частини прибутку, що направляється на збіль-
шення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК». 7. Збільшення статутного 
капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості ак-
цій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 
ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік. 8. Випуск акцій нової номінальної вартос-
ті. 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК», пов’язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номі-
нальної вартості акцій, та викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій 
редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.  
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК». 
11. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у 
новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової Ради.

Рішення з усіх питань прийняті шляхом проведення голосування з 
використанням бюлетенів для голосування. З усіх питань порядку ден-
ного зборів прийняті відповідні рішення. Загальні збори акціонерів були 
проведені за рішенням Наглядової Ради. Позачергові збори не склика-
лися.

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного року рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. Інформація щодо виплати ди-
відендів за результатами періоду, що передує звітному наводиться ниж-
че:

За результата-
ми звітного 

періоду

За результатами періоду, 
що передував звітному

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-
лейо-

ваними 
акція-

ми

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

-  - 1 269 237 729.81  -

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

- - 126 923.77 -

Сума виплачених/
перерахованих дивіден-
дів, грн

-  - 1 269 237 729.81  -

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

-  - 25.05. 2017 р.  -

Дата (дати) перерахуван-
ня дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів 
на відповідну дату

 - - -  -

Дата (дати) перерахуван-
ня/відправлення 
дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначен-
ням сум (грн) перерахова-
них/відправлених дивіден-
дів на відповідну дату

 -  - 29.05.2017 р.
807 869 815.02
397 906 028.3

 -
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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 «СБЕРБАНК», 25959784, Шевченкiвський р-н 
01601 м.Київ Володимирська,  46, 044 354 15 15

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://www.sberbank.ua/main_info1/

4. Найменування, код за ЄДРПОу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит», 31032100

5. Інформація про загальні збори: 
01.03.2017 проведено позачергові загальні збори. ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (надалi - «Банк») 
- Публiчне акцiонерне товариство «Сбєрбанк Росiї», мiсцезнаходження: 
117997, мiсто Москва, вулиця Вавiлова, будинок 19 (надалi - «Акцiонер» або 
«ПАТ Сбєрбанк»), який володiє 12 465 460 500 (дванадцять мiльярдiв чоти-
риста шiстдесят п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят тисяч п'ятсот) акцiями 
(голосами), що складає 100% статутного капiталу Банку, в особi Президен-
та, Голови Правлiння Грефа Германа Оскаровича, що дiє на пiдставi Ста-
туту, вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 №514-VI, розглянув питання: «Про дострокове припинення по-
вноважень Заступника Голови Ради Банку» i ВИРIШИВ:1.ПРИПИНИТИ 
достроково повноваження Заступника Голови Ради Банку Сагайдак Свiтлани 
Олексiївни. Останнiм днем повноважень Заступника Голови Ради Банку 
Сагайдак Свiтлани Олексiївни вважати 01.03.2017 р. 2.ВИЗНАЧИТИ, що 
кiлькiсний склад Ради Банку складає 6 (шiсть) членiв.

27.04.2017 проведено річні загальні збори. (надалi - Банк) - Публiчне 
акцiонерне товариство «Сбєрбанк Росiї», мiсцезнаходження: 117997, мiсто 
Москва, вулиця Вавiлова, будинок 19 (надалi - «Акцiонер» або «ПАТ Сбєр-
банк»), який володiє 12 465 460 500 (дванадцять мiльярдiв чотириста 
шiстдесят п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят тисяч п'ятсот) акцiями (голо-
сами), що складає 100% статутного капiталу Банку, в особi Президента, Голо-
ви Правлiння Грефа Германа Оскаровича, що дiє на пiдставi Статуту, 
вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 №514-VI, розглянув питання: 1. Про затвердження звiту Правлiння 
Банку за результатами роботи в 2016 роцi. 2.Про затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Банку за результатами роботи Банку в 2016 роцi. 3.Про 
затвердження звiту Ради Банку за результатами роботи Банку в 2016 роцi. 
4. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2016 рiк.5. Про за-
твердження консолiдованого фiнансового звiту Банку за 2016 рiк. 6. Про 
покриття збиткiв Банку за 2016 рiк. 7.Про розгляд висновкiв зовнiшнього 
аудиту та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 8. Про припи-
нення повноважень заступника Голови та членiв Ради Банку. 9. Про обрання 
Голови та членiв Ради Банку та затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладаються iз ними. 10. Про припинення повноважень дiючого 
складу Ревiзiйної комiсiї Банку. 11. Про обрання нового складу Ревiзiйної 
комiсiї Банку та ВИРIШИВ: 1. Заслухавши iнформацiю Голови Правлiння 
Банку Юшка I.О. та розглянувши звiт Правлiння Банку за результатами ро-
боти Банку в 2016 роцi, ЗАТВЕРДИТИ звiт Правлiння Банку за результатами 
роботи Банку в 2016 роцi. 2. Розглянувши висновки Ревiзiйної комiсiї Банку 
за результатами роботи Банку в 2016 роцi, ЗАТВЕРДИТИ висновки Ревiзiйної 
комiсiї Банку за результатами роботи Банку в 2016 роцi. 3. Розглянувши звiт 
Ради Банку за результатами роботи Банку в 2016 роцi, ЗАТВЕРДИТИ звiт 
Ради за результатами роботи Банку в 2016 роцi. 4.Розглянувши рiчний 
фiнансовий звiт Банку за 2016 рiк, ЗАТВЕРДИТИ рiчний фiнансовий звiт 
Банку за 2016 рiк. 5. Розглянувши консолiдований фiнансовий звiт Банку за 
2016 рiк, ЗАТВЕРДИТИ консолiдований фiнансовий звiт Банку за 2016 рiк. 
6.Враховуючи, що за результатами фiнансового 2016 року Банком отриманий 
збиток у розмiрi 2 908 265 922,64 (два мiльярди дев'ятсот вiсiм мiльйонiв 
двiстi шiстдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять двi грн. 64 коп.) гривень, 
ПОКРИТИ отриманий Банком збиток у розмiрi 2 908 265 922,64 (два мiльярди 
дев'ятсот вiсiм мiльйонiв двiстi шiстдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять двi 
грн. 64 коп.) гривень за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 7. Розглянувши 
висновки зовнiшньої аудиторської фiрми - ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторськi 
Послуги», а саме: 1) звiт за результатами аудиторської перевiрки рiчного 
фiнансового звiту Банку за 2016 рiк; 2) звiт за результатами аудиторської 
перевiрки консолiдованого фiнансового звiту Банку за 2016 рiк,та врахову-
ючи вiдсутнiсть рекомендацiй Ради Банку вiдносно заходiв за результатами 
розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту, ПРИЙНЯТИ до уваги висновки 
зовнiшньої аудиторської фiрми ТОВ «Ернст енд Янг. Аудиторськi Послуги». 
8.Згiдно з вимогами ст.53 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПРИ-
ПИНИТИ повноваження Голови Ради Банку Хасiса Льва Ароновича, членiв 
Ради Банку: Базарова Олександра Володимировича, Вєдяхiна Олександра 
Олександровича, Морозова Олександра Володимировича, Дубєнєцкої Алли 

Миколаївни, Кухоренко Галини Петрiвни. Останнiм днем повноважень зазна-
чених осiб вважати 27.04.2017 р. 9. ВИЗНАЧИТИ, що кiлькiсний склад Ради 
Банку складає 7 (сiм) членiв. ОБРАТИ з 28.04.2017 р. на строк до дати про-
ведення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку (прийняття 
рiшення єдиним акцiонером Банку) Раду Банку у складi: 1) Голова Ради 
Банку - Хасiс Лев Аронович (представник Акцiонера); 2) Заступник Голови 
Ради Банку - Вєдяхiн Олександр Олександрович (представник Акцiонера); 
3) член Ради Банку - Анашкiн Григорiй Михайлович (представник Акцiонера); 
4) член Ради Банку - Лазарєва Наталiя Миколаївна (представник Акцiонера); 
5) член Ради Банку - Коломейський Iгор Борисович (представник Акцiонера); 
6) член Ради Банку - Дубєнєцкая Алла Миколаївна (незалежний член Ради 
Банку); 7) член Ради Банку - Кухоренко Галина Петрiвна (незалежний член 
Ради Банку). 9.1. ЗАТВЕРДИТИ умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладаються з Головою Ради Банку, Заступником Голови Ради Банку та 
iншими членами Ради Банку на умовах вiдповiдно до Додатку №1 до цього 
Рiшення. 9.2. УПОВНОВАЖИТИ Голову Правлiння Банку Юшко I.О. на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою Ради Банку, Заступником 
Голови Ради Банку та iншими членами Ради Банку на умовах, затверджених 
цим Рiшенням. 10. ПРИПИНИТИ пов новаження дiючого складу Ревiзiйної 
комiсiї Банку: Кармова Рустама Амдулаховича (Голова), Ширяєвої Ольги 
Едуардiвни та Дєхканова Сулєймана Айбєковича (iншi члени). Останнiм днем 
повноважень зазначених осiб вважати 27.04.2017 р. 11. Згiдно з п. 3.1. По-
ложення про Ревiзiйну комiсiю Банку ОБРАТИ з 28.04.2017 р. на строк до 
дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Банку (прийняття 
рiшення єдиним акцiонером Банку), але не бiльше 1 (одного) року iз зазна-
ченої дати, новий склад Ревiзiйної комiсiї Банку: Голова - Кармов Рустам 
Амдулахович, iншi члени - Ширяєва Ольга Едуардiвна, Гусєв Iлля Iгорович.

14.07.2017 проведено позачергові загальні збори. ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (надалi - «Банк») 
- Публiчне акцiонерне товариство «Сбєрбанк Росiї», мiсцезнаходження: 
117997, мiсто Москва, вулиця Вавiлова, будинок 19 (надалi - «Акцiонер» або 
«ПАТ Сбєрбанк»), який володiє 12 465 460 500 (дванадцять мiльярдiв чоти-
риста шiстдесят п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят тисяч п'ятсот) акцiями 
(голосами), що складає 100% статутного капiталу Банку, в особi Президен-
та, Голови Правлiння Грефа Германа Оскаровича, що дiє на пiдставi Ста-
туту, вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 №514-VI, розглянув питання: «Про дострокове припинення по-
вноважень члена Ради Банку» i ВИРIШИВ:1. ПРИПИНИТИ достроково по-
вноваження члена Ради Банку Коломейського Iгоря Борисовича. Останнiм 
днем повноважень члена Ради Банку Коломейського Iгоря Борисовича 
вважати 14.07.2017 р. 2. ВИЗНАЧИТИ, що кiлькiсний склад Ради Банку 
складає 6 (шiсть) членiв.

08.12.2017 проведено позачергові загальні збори. ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (надалi - «Банк») 
- Публiчне акцiонерне товариство «Сбєрбанк Росiї», мiсцезнаходження: 
117997, мiсто Москва, вулиця Вавiлова, будинок 19 (надалi - «Акцiонер» або 
«ПАТ Сбєрбанк»), який володiє 12 465 460 500 (Дванадцять мiльярдiв чо-
тириста шiстдесят п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят тисяч п'ятсот) акцiями 
(голосами), що складає 100% статутного капiталу Банку, в особi Старшого 
вiце-президента - керiвника блоку «Sberbank International» Коломєйського 
Iгоря Борисовича, що дiє на пiдставi довiреностi вiд 14 червня 2017 року № 
591-Д, вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 
17.09.2008 №514-VI, розглянув питання «Про покриття збиткiв Банку мину-
лих рокiв» та: ВИРIШИВ: направити фiнансовий результат за операцiями 
Банку з Акцiонером в сумi гривневого еквiваленту 31 000 000 (Тридцять один 
мiльйон) доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату на-
брання чинностi першого етапу вiдступлення на покриття збиткiв минулих 
рокiв Банку.

19.12.2017 проведено позачергові загальні збори. ЄДИНИЙ АКЦIОНЕР 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» (надалi - 
«Банк») - Публiчне акцiонерне товариство «Сбєрбанк Росiї», 
мiсцезнаходження: 117997, мiсто Москва, вулиця Вавiлова, будинок 19 
(надалi - «Акцiонер» або «ПАТ Сбєрбанк»), який володiє 12 465 460 500 
(Дванадцять мiльярдiв чотириста шiстдесят п'ять мiльйонiв чотириста 
шiстдесят тисяч п'ятсот) акцiями (голосами), що складає 100% статутного 
капiталу Банку, в особi Старшого вiце-президента - керiвника блоку 
«Sberbank International» Коломєйського Iгоря Борисовича, що дiє на пiдставi 
довiреностi вiд 14 червня 2017 року № 591-Д, вiдповiдно до ст. 49 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 №514-VI, розглянув 
питання «Про покриття збиткiв Банку минулих рокiв» та: ВИРIШИВ: на-
правити фiнансовий результат за операцiями Банку з Акцiонером в сумi 
гривневого еквiваленту 15 688 800 (П'ятнадцять мiльйонiв шiстсот 
вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот) доларiв США та 5 658 100 (П'ять мiльйонiв 
шiстсот п'ятдесят вiсiм тисяч сто) євро за курсом Нацiонального банку 
України на дату набрання чинностi другого етапу вiдступлення на покрит-
тя збиткiв минулих рокiв Банку.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та поперед нього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СбЕРбАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ 
АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ 25228595
3. Місцезнаходження: 43020 м Луцьк Рівненська 48
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 200129, 0332 776401 
5. Електронна поштова адреса: eastinvest@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://25228595.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ. 

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Протоколом загальних зборів акціонерів ПРАТ «ФА» Схід-Інвест» від 
20.04.2018 р.прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, 
зокрема: 

-припинено повноваження:
-члена наглядової ради Стахіва Романа Романовича (згоди на розкриття 

паспортних даних ненадано ), відповідно до рішення загальних зборів акціоне-
рів.Посадова особа перебувала на посадi з 02.07.2010 року, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,17168%. 

-члена наглядової ради Голоюх Наталії Дмитрівни (згоди на розкриття пас-
портних даних ненадано ), відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.
Посадова особа перебувала на посаді з 02.07.2010 р.. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0,00036%. 

-члена наглядової ради Кушіль Христини Олександрівни (згоди на розкрит-
тя паспортних даних ненадано ), відповідно до рішення загальних зборів акці-
онерів.Посадова особа перебувала на посаді з 02.07.2010 р.. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0,00088%. 

Обрано на посаду:
-члена наглядової ради Стахіва Романа Романовича (згоди на розкриття 

паспортних даних ненадано ), Посадова особа призначена до моменту при-
пинення повноважень, протягом останнiх 7 рокiв своєї дiяльностi обiймала по-
саду Голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,17168%. 

- члена наглядової ради Голоюх Наталію Дмитрівну (згоди на розкриття 
паспортних даних ненадано ), Посадова особа призначена до моменту при-
пинення повноважень, протягом останнiх 7 рокiв своєї дiяльностi обiймала по-
саду Член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000360%. 

- члена наглядової ради Кушіль Христину Олександрівну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних ненадано ), Посадова особа призначена до моменту 
припинення повноважень, протягом останнiх 7 рокiв своєї дiяльностi обiймала 
посаду Член наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000880%.

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

Ковальчук Валентин Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

23.03.2018
(дата) 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування 
емітента

ПубЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВТб бАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 14359319
3. Місцезнаходження 01004, Київ, бул. Т.Шевченка/вул. 

Пушкінська, 8/26 
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 4986446 486-04-90

5. Електронна поштова 
адреса

іnfo@vtb.com.ua

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

https://vtb.ua/about/general/іnformatіon/
specіal-іnformatіon/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» (далі - Банк) на 

підставі Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 18 квітня 2018 
року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України» 20 квітня 2018 року, повідомляє про збільшення 
частки істотного учасника: 

Повне найменування: Банк ВТБ (публічне акціонерне товариство)
Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстра-

ційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реє-
страцію юридичної особи: 1027739609391 

місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, 190000, 
м. Санкт-Петербург, вул. Большая Морская, 29.

До зміни розміру пакету акцій:
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій - 99,9959%
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій - 

99,9971%
Після зміни розміру пакету акцій:
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій - 99,9962%
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій - 

99,9983%
Збільшення частки простих іменних акцій Банку у власності істотного 

учасника відбулося за наслідками 
розміщення простих іменних акцій Банку нового випуску та реєстрації 

у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіту про ре-
зультати розміщення простих акцій Банку.

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

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

Голова Правління  Вайсман К.М.  23.04.2018.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО-
ННІ ТЕХНОЛОГІї», 
код 23814076, 39600, Україна, 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул.
Свіштовська, 3, тел. (0536) 77-26-88

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

2404.2018

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

www.eltehn.pat.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "СОКIЛ", 31129524, 27641 
Кiровоградська область Кiровоградський 
р/н село Соколiвське проспект Комсо-
мольський, 17,  
(0522) 31-04-36(

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://sokol.emitents.net.ua/ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЕЛЕКТРОМОТОР»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Електромотор"

2. Код за ЄДРПОУ 05757966
3. Місцезнаходження 36008, м.Полтава, 

вул. Європейська,155
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 63-32-46 ( 0532) 63-65-33
5. Електронна поштова адреса emplan@elmotor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.elmotor.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з протоколом №10 Наглядової ради вiд 23 квiтня 2018р. прий нято 

рiшення: припинити повноваження голови правлiння Юренкова Володими-
ра Миколайовича в зв»язку зi звiльненням з посади згiдно поданої заяви 
за угодою сторiн з 23 квiтня 2018р. Володiє 0,0208% статутного капiталу 
емiтента. Перебував на зазначенiй посадi з 10.12.2014р. Посадова особа 
згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з протоколом №10 Наглядової ради вiд 23 квiтня 2018р. прий нято 
рiшення: призначити Мирошниченка Юрiя Олександровича головою 
правлiння ПрАТ «Електромотор» з 24 квiтня 2018р. Термiн, на який призна-
чено посадову особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала призначена особа 
протягом останнiх п»яти рокiв: завiдувач тепловозного вiддiлу, начальник 
вiддiлу,провiдний iнженер-технолог «Науково-дослiдного та конструкторсько-
технологiчного iнституту залiзничного транспорту» фiлiї ПАТ «Українська 
залiзниця», комерцiйний директор ПрАТ «Електромотор». Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно з протоколом №10 Наглядової ради вiд 23 квiтня 2018р. прий нято 
рiшення: призначити Юренкова Володимира Миколайовича заступником 
голови правлiння звиробництва ПрАТ «Електромотор» з 24 квiтня 2018р. 
Термiн, на який призначено посадову особу - 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала призначена особа протягом останнiх п»яти рокiв: заступник голо-
ви правлiння з виробництва , голова правлiння ПрАТ «Електромотор». 
Володiє 0,0208% статутного капiталу емiтента. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала, 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 Мирошниченко Юрій Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«чЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДуСТРIЯ»
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 «Чернiвецький завод 
«Iндустрiя»

2. Код за ЄДРПОУ 00191299
3. Місцезнаходження 58000, Чернiвцi, вул. Севасто-

польська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс (0372) 55-39-85 (0372) 52-34-44
5. Електронна поштова адреса info@industriya.prat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://industriya.prat.ua

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

II. Текст повідомлення
20.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ЗАВОД «IНДУСТРIЯ» (надалi- Товариство), Про-
токол № 01/2018 вiд 20.04.2018 р., прийняте рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв.

Характер правочинiв – договори продажу нерухомого та рухомого май-
на Товариства, договори купiвлi- продажу матерiалiв та сировини для 
провадження господарської дiяльностi Товариства.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв 3433 тис. грн. Вартiсть активiв за 
данними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 6 868 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 49,99%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -1078422 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що були зареєстрованi для участi у Загальних зборах 
акцiонерiв  -707764 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
-707764 шт. прийняття рiшення. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» – 0 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 Воробйов Вiталiй Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ, 

Україна
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.ap-bank.com/information_
for_publication.html

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

2. Текст повідомлення 
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 20 квітня 2018 року (Протокол № 10), прий-
нято рішення щодо припинення повноваження (звільнення) члена Правлін-
ня, головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Іщенко Оксани Василівни за власним бажанням 
«20» квітня 2018 року (останній день повноважень) (згоди на оприлюднення 
паспортних даних Іщенко О.В. не надано). Посадова особа не має непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями 
(часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Перебувала на посаді 2 роки 9 місяців. 
Замість звільненої особи щодо посади члена Правління, нікого не призна-
чено.

Наказом Голови Правління від 20 квітня 2018 № 39-к, переведено з 
«23» квітня 2018 року заступника головного бухгалтера Ульянову Тамару 
Петрівну на посаду головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (згоди на оприлюднення паспортних 
даних Ульяновою Т.П. не надано). Терміну перебування на посаді не перед-
бачено. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 
Протягом останніх п'яти та більше років своєї трудової дiяльностi Ульянова 
Т.П. обіймала посади: ПАТ «АП БАНК» (попередня назва ПАТ «АСТРА БАНК») 
(01.06.2010 - по теперішній час): заступник головного бухгалтера-начальник 
управління внутрішньобанківського і податкового обліку, начальник управління 
внутрішньобанківського і податкового обліку, начальник управління фінансової 
звітності та методології, заступник головного бухгалтера. 

3. Підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.
Голова Правління (підпис) С.А. Щепанський 

М. П. 23.04.2018 року

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС бАНК»
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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 «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»

2. Код за ЄДРПОУ 19122591
3. Місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-08-82 
5. Електронна поштова адреса miratom@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://atomenergokomplekt.in.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням 
вищого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПрАТ «АТОМ-

ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв 
ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» вiд 23.04.2018 р.) вирiшили припинити 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» шляхом 
його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» (мiсцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 
буд. 9-А). Голосували «за» - 190 861 голосiв, що складає 100% голосiв; «проти» 
- 0% голосiв. Затвердити наступнi умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» на частки в 
статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ»: Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» на частки у 
статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» здiйснюється у два етапи. 
На першому етапi, який починається з 23.04.2018 року та закiнчується 
23.06.2018 року, в обмiн на акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» всiм акцiонерам виписуються письмовi 
зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ». Для обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» на письмовi зобов'язання про 
видачу частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» акцiонерами 
подаються письмовi заяви на iм'я Голови комiсiї з припинення за адресою: 
02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А, в довiльнiй формi. У день подачi 
акцiонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у 
статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АТОМ ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ». У разi ненадання 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 «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» - 
правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«»АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», утвореного в результатi реорганiзацiї 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», 
вiдбувається обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» 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 «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ». 

Термiн отримання часток у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» в обмiн на письмовi 
зобов'язання не обмежується. Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» на частки у статутному капiталi 
правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТО-
МЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного 
капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕР-
ГОКОМПЛЕКТ» дорiвнював розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМ ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» до реорганiзацiї. 
Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» дорiвнює розмiру загальної 
номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» до перетворення. 
Обрати Комiсiю з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» у складi: Голова комiсiї з припинення Стефанов 
Iгор Вячеславович; Члени комiсiї з припинення Бойко Марiя Сергiївна, Парах-
невич Лариса Миколаївна. 

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

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть 
згiдно з чинного законодавства. Голова правлiння Стефанов I. В., 
23.04.2018. 

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 «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «АГРОХОЛДIНГ 
ПОЛIССЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 34882646
3. Місцезнаходження 01032, мiсто Київ, Жилянська, буд 114, 

оф. 6
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0443328941 0443328941

5. Електронна поштова 
адреса

agro2@emitent.net.ua

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

http://agroholdingpolissya.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить: 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків простих акцій публічного 
акціонерного товариства

II. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Емiтента, станом на облiкову дату 30.03.2018 року, який був отриманий 
20.04.2018 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй - Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Тосор», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 
: 40485789, мiсцезнаходження якого: 04050, м.Київ,  ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКО-
ВА, будинок 12, в порiвняннi з даними реєстру станом на облiкову дату 
31.12.2017 р. збiльшився з 19 045 000 штук (9,290243 %) до 23 128 152 
штук ( 11,282025%) голосуючих акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть акцiй 
вiдповiдає кiлькостi голосуючих акцiй.

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Емiтента, станом на облiкову дату 30.03.2018 року, який був отриманий 
20.04.2018 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй - Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Адана Iнвест», iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ : 40488232, мiсцезнаходження якого: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ 
МЕЛЬНИКОВА, будинок 12, в порiвняннi з даними реєстру станом на 
облiкову дату 31.12.2017 р. збiльшився з 20 090 000 штук (9,8 %) до 27 613 
111 штук ( 13.469810 %) голосуючих акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть 
акцiй вiдповiдає кiлькостi голосуючих акцiй.

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Емiтента, станом на облiкову дату 30.03.2018 року, який був отриманий 
20.04.2018 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй - Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг Полiсся», iдентифiкацiйний 
код за ЄДРПОУ : 41779237, мiсцезнаходження якого: 01010, м.Київ, ВУЛИ-
ЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, офiс 22 в порiвняннi з даними реєстру 
станом на облiкову дату 31.12.2017 р. збiльшився з 6 056 828 штук (2,95455 
%) до 45 949 731 штук ( 22,414502 %) голосуючих акцiй Товариства. За-
гальна кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi голосуючих акцiй.

Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Емiтента, станом на облiкову дату 30.03.2018 року, який був отриманий 
20.04.2018 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким на-
лежить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, пакет власника акцiй - Публiчне 
акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпо-
ративний iнвестицiйний фонд «Антiк», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ : 
38901507, мiсцезнаходження якого: 04053, м. Київ, провулок Бехтерiвський, 
буд. 4, лiтера А, оф. 1 в порiвняннi з даними реєстру станом на облiкову 
дату 31.12.2017 р. збiльшився з 6 923 712 штук (3.37742 %) до 31 323562 
штук ( 15.279786 %) голосуючих акцiй Товариства. Загальна кiлькiсть акцiй 
вiдповiдає 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. Найменування посади  Будзько Юрiй Володимирович
Директор  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    23.04.2018
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ПубЛIчНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«АСВIО бАНК»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 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 прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 від-
сотків статутного капіталу

ІІ. Текст Повідомлення 
Річними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «АСВІО БАНК» (протокол № 1-2018 вiд 23.04.2018 
р.) прийнято рiшення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 10 % статутного капіталу Банку.

Розміщуються прості іменні акції у кількості 600 000 000 (шістсот 
мільйонів) штук у сумі 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 
00 копійок) шляхом приватного розміщення.

Прості іменні акції бездокументарної форми випуску у кількості 
600 000 000 (шістсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 
0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) загальною вартістю 
60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) буде 
розміщено шляхом приватного розміщення. 

Статутний капітал Банку збільшується на 60 000 000,00 грн. (шіст-
десят мільйонів гривень 00 копійок) до 360 000 000,00 грн. (трьохсот 
шістдесяти мільйонів гривень 00 копiйок) шляхом додаткового ви-
пуску акцій номінальною вартістю 0,10 грн. (0 гривень 00 копійок) 
кожна. Ціна розміщення акцій під час першого та другого етапів укла-
дення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій Банку у розмірі 0,10 грн. (0 гривень 10 копійок) визна-
чена та затверджена рішенням Наглядової ради Банку № 46 від 
24.04.2018 р. Iнформацiя щодо змiни власника значного пакету акцiй 
Банку або збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже 
володiють 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Банку, вiдсутня.

Спiввiдношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцiй, 
на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на 
дату прийняття рiшення про розмiщення, складає 20,00%. 
Спiввiдношення загальної номінальної вартості акцiй банку, які зна-
ходяться в обiгу до розміру статутного капіталу на дату прийняття 
рiшення про розмiщення , складає 100%.

Акції, які планується розмістити, надають акціонерам рівні права 
з іншими акціонерами Банку, якi передбаченi Статутом банку та чин-
ним законодавством України.

Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй 
валютi України. 

Мета розміщення цінних паперів - зростання економічних норма-
тивів капіталу Банку. Напрями використання отриманих коштів - за-
лучені від розміщення акцій Банку фінансові ресурси у розмірі 
60 000 000,00 грн. в повному обсязі (100 %) буде направлено на 
кредитування юридичних осіб - клієнтів Банку.

Конвертація цінних паперів не передбачається. Умовами емiсiї не 
передбачається розмiщення привiлейованих акцiй. 

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї вiдсутня.

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.
24.04.2018

ТОВАРИСТВО  
З ОбМЕжЕНОю ВIДПОВIДАЛЬНIСТю 

“РуШ”
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 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РУШ", 
32007740, Дніпропетровська , 
49055, місто Дніпро,  
проспект Кірова, будинок 104А, 
(056) 787-33-44,

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.eva.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОТАЛ 
АУДИТ", 40960805, ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОТАЛ 
АУДИТ", 40960805

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 підпри-
ємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 2 516 610 2 008 001
Основні засоби (за залишковою вартістю) 567 494 480 321
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 293 664 959 300
Сумарна дебіторська заборгованість 95 564 82 156
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 413 120 041
Власний капітал 861 737 620 432
Статутний капітал 10 000 10 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 712 476 467 889
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 182 964 140 190
Поточні зобов'язання і забезпечення 1 471 909 1 247 379
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

32 083 7 047

у відсотках 
від 
статутного 
капіталу

320,83 70,47

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

32 450 7 731
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КРюКІВСЬКИЙ ВАГОНОбуДІВНИЙ 
ЗАВОД» 2. Код за ЄДРПОУ: 05763814 3. Місцезнаходження: 39621, Полтав-
ська обл., м. Кременчук,  вул. I. Приходька, б.139 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 0536 (067) 545-05-39, (0536) 769-497 5. Електронна поштова адреса: 
oku1@kvsz.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: www.kvsz.com 7. Вид особливої 
інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІII Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення:
На засіданні Наглядової ради ПАТ «КВБЗ» (Протокол № 2 від 20.04.2018) 

прийняті рішення: 
1. Затверджено правління у складі 5 осіб строком з 20.04.2018 по 

20.04.2019. 
2. Призначені членами правління строком з 20.04.2018 по 20.04.2019: 
2.1. Посада: заступник голови правління, комерційний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Пьоришкін Олександр Геннадійович.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 

ПАТ «КВБЗ» не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: член наглядової ради ПАТ «КрЗМВ». Посадова особа немає 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.2. Посада: заступник голови правління, директор з економіки, фінансів 
та перспективного розвитку.

Прізвище, ім'я, по батькові: Манаєнков Ігор Вікторович.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 0,000410%. Розмір пакета акцій ПАТ 
«КВБЗ», яким володіє в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 351,00 грн. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління, директор 
з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ». Посадова особа 
немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.3. Посада: член правління, технічний директор.
Прізвище, ім'я, по батькові: Крамаренко Максим Вікторович.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями 

ПАТ «КВБЗ» не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник технічного директора з підготовки виробництва ПАТ 
«КВБЗ», перший заступник технічного директора з комплексної підготовки 
та автоматизації виробництва ПАТ «КВБЗ». Посадова особа немає непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.4. Посада: член правління, директор зі збуту та маркетингу – директор 
Торгової фірми.

Прізвище, ім'я, по батькові: Дузік Вадим Миколайович.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Частка, якою володіє в статутному капіталі ПАТ «КВБЗ»: 0,004530%. Розмір 

пакета акцій ПАТ «КВБЗ», які належать цій особі: 3900,00 грн. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління, директор зі збуту 
та маркетингу ПАТ «КВБЗ», член наглядової ради ПАТ «КрЗМВ». Посадова 
особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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 - директор (підпис) А.Д. Шабала 23 квітня 2018 року 
М. П. 

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 «ОДЕСЬКИЙ КАбЕЛЬНИЙ ЗАВОД 
«ОДЕСКАбЕЛЬ» 2. Код за ЄДРПОУ: 05758730 3. Місцезнаходження: 
65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (048) 716-16-65 (048) 716-16-65 5. Електронна поштова адреса: corp@
odeskabel.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://05758730.smida.gov.ua 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ «Одескабель», на яких 

було прийнято рiшення про припинення повноважень членів наглядової ради в 
зв'язку з закiнченням строку повноважень:

-Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КМ №890636, виданий 25.03.2014р. 
Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi. Володiє в статут-
ному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого 
перебував на посадi - 1 рiк.; -Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ 
№689223, виданий 13.08.1997р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 
областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 4978200 шт., що 
становить - 8,8896 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1рiк.; - Цехоцький Георгiй 
Георгiйович (Голова Наглядової ради), паспорт КК №408890, виданий 10.03.2000р. 
Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi 
емiтента пакетом акцiй - 11090 шт., що становить - 0,0198 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого пере-
бував на посадi - 1 рiк.; -Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК №930911, 
виданий 24.03.2002р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє 
в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом 
якого перебувала на посадi - 1 рiк.; - Iванов Анатолiй Афанасiйович, паспорт КЕ 
№256521, виданий 03.06.1996р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi. 
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 
0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.; - Гапонюк Олег Iванович, паспорт КЕ 
№504932, виданий 27.12.1996р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 
областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 0 шт., що становить 
- 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.; - Шувалов Сергiй Євгенович, паспорт 
КК №567968, виданий 11.01.2001р. Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй 
областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 0 шт., що становить 
- 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк 
протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.

23.04.2018р. вiдбулись черговi Загальнi збори ПАТ «Одескабель», на яких 

було прийнято рiшення про обрання членів наглядової ради: 
-Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КМ №890636, виданий 25.03.2014р. 

Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi. Володiє в статут-
ному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано 
- 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Одес-
кабель» - начальник юридичного вiддiлу. Обраний член наглядової ради є: 
акцiонером.; Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ №689223, виданий 
13.08.1997р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє 
в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 4978200 шт., що становить - 8,8896 
%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на 
який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор ВКФ «Вибор». Обраний член наглядової ради є: акцiонером.; -Цехоць-
кий Георгiй Георгійович (засiданням наглядової ради вiд 23.04.2018р. призна-
чено на посаду Голови наглядової ради), паспорт КК №408890, виданий 
10.03.2000р. Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в ста-
тутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 11090 шт., що становить - 0,0198 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який 
обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ 
«Одескабель» - керiвник вiддiлу збуту. Обраний член наглядової ради є: 
акцiонером.; -Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК №930911, виданий 
24.03.2002р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статут-
ному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано 
- 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ 
«СК IНВЕСТ». Обраний член наглядової ради є: акцiонером.; -Iванов Анатолiй 
Афанасiйович, паспорт КЕ №930911, виданий 03.06.1996р. Бiляївським РВ УМВС 
України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй 
- 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Одескабель» - заступник генерального дирек-
тора з охорони працi. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.; - Селезньов 
Iгор Євгенiйович, паспорт КЕ №721629, виданий 13.06.1997р. Южненським МВ 
УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом 
акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Одескабель» - начальник iнвестицiйно-
економiчної служби. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.

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

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

М.П. 24.04.2018
(дата)
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента. ПубЛІчНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бЛОК АГРОСВIТ», 00372612, 
вул.Шевченка, 123, смт. Парафiївка, Iчнянський р-н, Чернiгiвська область, 
16730, Україна, (04633)2-41-21 2. Дата розкриття пов ного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 24 квітня 
2018 року 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію. http://blokagrosvit.pat.ua 4. Най менування, ідентифіка-
ційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності. Товари-
ство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» 
36391522, 36391522

5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017 року Товариством проведені 
річні загальні збори. Кворум зборів: 97,62% до загальної кількості голосів. Пере-
лік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів Лічиль-
ної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства. 2.Про звіт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 3.Про звіт Ревізійної комісії Товариства 
за 2016 рік. 4.Про звіт Директора Товариства за 2016 рік. 5.Про прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директора 
Товариства. 6.Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Про по-
рядок розподілу прибутку за результатами фінансово – господарської діяльнос-
ті Товариства у 2016 році. 8. Про затвердження основних напрямків діяльності 
Товариства на 2017 рік. 9.Про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою 
особою) в період до 28 квітня 2018 року, та визначення їх граничної сукупної 
вартості. 10.Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 11.Про затвер-
дження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладати-

муться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення їх винагороди, 
визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової Ради Товариства. 12.Інше. Пропозицій від акціонерів щодо вне-
сення змін до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань по-
рядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, 
персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних 
зборів акціонерів Товариства; розглянуто звіт Наглядової ради Товариства за 
2016 рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків за результатами 
розгляду цього звіту; розглянуто звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та 
прийнято рішення щодо затвердження висновків за результатами розгляду 
цього звіту; розглянуто річний звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийнято 
рішення щодо затвердження висновків за результатами розгляду цього звіту; 
прийнято рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік; при-
йнято рішення щодо порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році; прийнято рішення щодо за-
твердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік; прийнято 
рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-
ся Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період 
до 28 квітня 2018 року включно, та визначення їх граничної сукупної вартості; 
прийнято рішення щодо обрання членів Наглядової Ради Товариства; прийнято 
рішення щодо затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлен-
ня їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства. Загальні збори відбулися, 
всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №1.

6. Інформація про дивіденди: рішення про виплату дивідендів за резуль-
татами звітного та попереднього років рішення не приймалось, дивіденди 
не нараховувались та не виплачувались.

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. Між-
міський код, телефон та факс (03859)20151 (03859)20151, 5. Електронна по-
штова адреса zakypnahpp@i.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації 
http://zakypna.pat.ua/ 7.Вид собливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента. II. Текст повідомлення: Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ«Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство», що вiдбулися 
20.04.2018 року (протокол №1/2018) припинено повноваження з 05.05.2018 р. 
голови правлiння Манича Сергiя Михайловича (фiзична особа не надала пись-
мової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 22.04.2016 
року. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини; Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ«Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство», що вiдбулися 20.04.2018 
року (протокол №1/2018) припинено повноваження: -заступника голови правлiння 
Шаповал Михайло Михайлович (фiзична особа не надала письмової згоди на 
розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 22.04.2016 року по 
20.04.2018 року.Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини; - члена правлiння Дмитрин Iгор 
Олексiйович (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних 
даних). Обiймав дану посаду з 22.04.2016 року по 20.04.2018 року.Акцiями То-
вариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини; -члена правлiння Каньовська Iрина Михайлiвна (фiзична осо-
ба не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймала дану 
посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Акцiями Товариства не володiє. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-члена 
правлiння Поплавська Олександра Степанiвна (фiзична особа не надала пись-
мової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймала дану посаду з 22.04.2016 
року по 20.04.2018 року. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; - Голова Наглядової Ради 
Шаповал Михайло Васильович (фiзична особа не надала письмової згоди на 
розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 року по 
20.04.2018 року. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини;-Член Наглядової Ради Чорний 
Анатолiй Володимирович (фiзична особа не надала письмової згоди на роз-
криття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 року по 20.04.2018 
року. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини;-Член Наглядової Ради Чорний Вiктор Володи-
мирович (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних 
даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 року по 20.04.2018 року. Акцiями То-
вариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини;-Член Наглядової Ради Кравчук Федiр Михайлович (фiзична 
особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану 
посаду з 27.04.2017 року по 20.04.2018 року. Акцiями Товариства не володiє. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-Член 

Наглядової Ради Жила Михайло Миколайович (фiзична особа не надала пись-
мової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 
року по 20.04.2018 року. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини;-Ревiзор Кабанцов Вiктор 
Олександрович (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття пас-
портних даних). Обiймав дану посаду з 27.04.2017 року по 20.04.2018 року. 
Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Закупнянське хлiбоприймальне 
пiдприємство» 20.04.2018 року обрано: членом наглядової ради Мороз 
Василь Iванович, акцiями товариства не володiє є представнико акцiонера - 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012», код за 
ЄДРПОУ 40028765,згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано,судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв 
працював-14.06.2013 – 30.09.2015 року Керiвник вiддiлу соцiальної полiтики 
ТОВ «Енселко-Агро», з 02.12.2015 року по теперiшнiй час: Генеральний 
директор ТОВ «Агрохолдинг 2012»;-обрано членом наглядової ради Коваль 
Юрiй Вiталiйович, акцiями товариства не володiє є представнико акцiонера 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012», код за 
ЄДРПОУ 40028765,згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi 5 рокiв 
працював:АТ «Проскурiв» Заступник директора з фiнансiв, з 24.09.2015 по 
03.12.2015 року – Генеральний директор ТОВ «Агрохолдинг 2012», з 
04.12.2015 по теперiшнiй час заступник Генерального директора ТОВ «Агро-
холдинг 2012» iз фiнансiв;-членом наглядової ради Кобля Сергiй Олексiйович, 
акцiями товариства не володiє є представнико акцiонера - Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012», код за ЄДРПОУ 
40028765,згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має.Останнi 5 рокiв працював:23.08.1994 
- 20.03.2014 року Служба в органах внутрiшнiх справ, з 22.11.2017 року по 
теперiшнiй час Керiвник служби безпеки ТОВ «Агрохолдинг 2012»;-обрано 
членом наглядової ради Фанда Оксана Миколаївна, акцiями товариства не 
володiє є представником акцiонера - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 2012», код за ЄДРПОУ 40028765,згоди на 
оприлюднення паспортних даних не надано, судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має.Останнi 5 рокiв працювала: 2010 - 30.10.2014 року 
Провiдний державний фiнансовий iнспектор КРУ в Хмельницькiй областi, з 
01.11.2014 року по теперiшнiй час Аудитор ТОВ «ЕпiцентрК».

Рiшенням наглядової ради ПрАТ «Закупнянське хлiбоприймальне 
пiдприємство» 20.04.2018 року, протокол №4 обрано Головою наглядової 
ради Мороза Василя Iвановича, акцiями товариства не володiє є представ-
нико акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Агрохолдинг 
2012», код за ЄДРПОУ 40028765,згоди на оприлюднення паспортних даних 
не надано,судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 
рокiв працював-14.06.2013 – 30.09.2015 року Керiвник вiддiлу соцiальної 
полiтики ТОВ «Енселко-Агро», з 02.12.2015 року по теперiшнiй час: Гене-
ральний директор ТОВ «Агрохолдинг 2012» 

Голова правління  Манич С. М. 



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

302

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «КАС-
КАД»

2. Код за ЄДРПОУ: 22900750
3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 52а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-70-70, (044) 364-70-83
5. Електронна поштова адреса: kaskad@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 22900750.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття єдиним акцiонером Товариства рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв: 24.04.2018 р. Вiдповiдно до 
ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» це рiшення єдиного 
акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. 
(Протокол №01/04/18 вiд 24.04.2018 р.). Вiдомостi щодо правочинiв iз за-
значенням, зокрема, їх характеру: договори купівлі продажу, в тому числі: 
договори купівлі-продажу квартир, договори купівлі-продажу транспортних 
засобів, в тому числі залізничних, договори купівлі-продажу машиномісць 
та інших об’єктів нерухомості, договори купівлі-продажу цінних паперів, до-
говори купівлі-продажу майнових прав, в тому числі на квартири та маши-
номісця, форвардні контракти та інші; договори оренди, в тому числі: до-
говори оренди транспортних засобів, в тому числі автомобільних та 
залізничних, договори про надання послуг по перевезенням, договори ге-

нерального підряду на капітальне будівництво, підряду, в тому числі буді-
вельного, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, вико-
нання інших робіт, договори про пайову участь в інженерній інфраструктурі 
міста Києва, інші договори про надання послуг, поставки, купівлі-продажу, 
доручення, кредиту, позики, правочини іншого характеру, в укладенні яких 
виникне необхідність у ході поточної діяльності Товариства та які будуть 
вчинятись ПрАТ «КАСКАД».

Гранична сукупна вартість правочинiв: 200 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 

66308.1 тис. грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
301.6%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 30100 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 30100 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

30100 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 

0 шт.
III. Підпис

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

2. Найменування посади: Директор  Фещенко Вiкторiя Вiталiївна
 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАСКАД»

Річна звітність емітента ПАТ «ФК «АВЕРС №1» 
I. Основні відомості про емітента 1.ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АВЕРС №1»,34819265,01135, 
м. Київ,вул.Дмитрiвська,69,(044) 569-65-15 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 регуляр-
ну річну інформацію http://www.avers1.com.ua/ukr/emitent/ 4. Найменування,код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми,якою проведений аудит фінансової звітності- 
ТОВ «Аудитрська фiрма «АУДИТ-СТАНДАРТ», 32852960

5.Інформація про загальні збори(далі-ЗЗА)
5.1.Позачергові загальні збори,17.02.2017,кворум 100%,відбулися.
Перелiк питань порядку денного: 1.Про обрання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 

2.Про обрання Голови та секретаря ЗЗА Банку. 3.Про прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Спостережної Ради Банку 4.Про обрання членiв 
Спостережної Ради Банку 5.Про обрання Голови Спостережної Ради Банку. 6.
Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної Ради Банку. 
5.2. Чергові загальні збори,21.04.2017,кворум 100%,відбулися. Перелiк питань 
порядку денного: 1.Про обрання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 2.Про обрання Голо-
ви та секретаря ЗЗА Банку. 3.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Правлiння Банку за 2016 рiк. 4.Про прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Спостережної Ради Банку за 2016 рiк. 5.Про прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2016 рiк. 6.Про прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду аудиторського висновку (звiту незалежного ау-
дитора) стосовно рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. 7.Про затверджен-
ня рiчного звiту Банку за 2016 рiк. 8.Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2016 
рiк. 9.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної 
Ради Банку. 10.Про обрання членiв Спостережної Ради Банку. 11.Про обрання 
Голови Спостережної Ради Банку. 12.Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно- правових договорiв з чле-
нами Спостережної Ради Банку . 13.Про прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Банку 14.Про прийняття рiшення про при-
пинення Ревiзiйної комiсiї як органу Банку. 15.Про внесення змiн до Cтатуту 
Банку та затвердження Cтатуту в новiй редакцiї. 5.3. Позачергові загальні збори, 
25.05.2017, кворум 100%,відбулися. Перелiк питань порядку денного: 1.Про об-
рання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 2.Про обрання Голови та секретаря ЗЗА 
Банку. 3.Про внесення змiн до Cтатуту Банку шляхом затвердження нової редакцiї 
Cтатуту.  5.4.Позачергові загальні збори, 25.09.2017, кворум 100%, відбулися. 
Перелiк питань порядку денного: 1.Про обрання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 2.Про 
обрання Голови та секретаря ЗЗА Банку. 3.Про скасування рiшень, прийнятих на 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 25.05.2017р. 5.5. Позачергові за-
гальні збори, 13.11.2017, кворум 100%, відбулися. Перелiк питань порядку ден-
ного: 1.Про обрання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 2.Про обрання Голови та секре-
таря ЗЗА Банку. 3.Про припинення здiйснення ПАТ «Кредит Оптима Банк» 
банкiвської дiяльностi без припинення юридичної особи у порядку, передбачено-
му Законом України «Про спрощену процедуру реорганiзацiї та капiталiзацiї 
банкiв» 4.Про затвердження плану припинення ПАТ «Кредит Оптима Банк». 5.6. 

Позачергові загальні збори, 12.12.2017,кворум 100%, відбулися. Перелiк питань 
порядку денного: 1.Про обрання лiчильної комiсiї ЗЗА Банку. 2.Про обрання Голо-
ви та секретаря ЗЗА Банку. 3.Про затвердження балансу припинення щодо ви-
конання всiх зобовязань, повязаних iз здiйсненням банкiвської дiяльностi, в тому 
числi перед вкладниками та iншими кредиторами Банку. 4. Про затвердження 
звiту Голови Правлiння Банку про завершення виконання Плану припинення ПАТ 
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банкiвської дiяльностi без припинення юридичної 
особи. 5.Про прийняття до уваги аудиторського виснов ку з аудиторським звiтом 
про здiйснення перевiрки повноти та достовiрностi балансу Банку на день ви-
конання в повному обсязi всiх зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням банкiвської 
дiяльностi, в тому числi перед вкладниками та iншими кредиторами Банку. 6.Про 
змiну найменування ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». 7.Про визначення видiв 
економiчної дiяльностi. 8.Про внесення змiн до Cтатуту та затвердження Cтатуту 
в новiй редакцiї. 9.Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Спостережної Ради Банку. 10.Про обрання членiв Спостережної Ради. 11.Про 
обрання Голови Спостережної Ради. 12.Про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з чле-
нами Спостережної Ради. 13. Про обрання Голови Правлiння. 14.Про надання 
повноважень Головi Правлiння на внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в 
ЄДРЮОФОПГФ.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 212407 0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 18237 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 0
Сумарна дебіторська заборгованість 8104 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 888 0
Власний капітал 206317 0
Статутний капітал 120000 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 141 0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6058 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 32 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,01 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,01 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1200000 0
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

Публічне акціонерне товари-
ство «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ», 
39738762, пр.Визволителів ,5, 
м. Київ, Дніпровський, 02660, 
044 5439391

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.

kmm.emitent.in.ua

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

Київська філія МПП АФ 
«Кронос», 21444899

5. Інформація про загальні збори. 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. Кворум 
зборів: 57,74% до загальної кількості голосів. Порядок денний, що 
пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:1. Обрання 
робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та складу 
лічильної комісії.2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) 
проведення загальних зборів.3.Звіт Генерального Директора про 
результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Затверджен-
ня Звіту.4.Звіт Генерального Директора про результати фінансово-
господарської діяльності за 2016 рік. Затвердження Звіту.5.Звіт та 
висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- госпо-
дарської діяльності за 2015 рік. Затвердження Звіту.6.Звіт та висновки 
Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- господарської 
діяльності за 2016 рік. Затвердження Звіту.7.Звіт Наглядової ради за 
2015 рік. Затвердження Звіту.8.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. 
Затвердження Звіту.9.Затвердження річного звіту та балансу за 2015 та 
2016 роки.10.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства за підсумками роботи за 2015 та 2016 роки.11.Про затвер-
дження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняті 
рішення:1.1. «обрати робочу президію у складі:« Голова зборів – Тата-
ринцев Ю.І, секретар зборів – Хуторянська Н.Г.».1.2. «обрати лічильну 
комісію в такому складі: Бринь Н.М. - голова лічильної комісії.».2.1. За-
твердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: По 
кожному питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу. Для 
виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції 
власних проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної 
доповіді. Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів 
з зазначенням найменування чи П.І.Б, акціонера (його представника) і 
кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обгово-
рення відповідного питання порядку денного. Акціонер (його представ-
ник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до 
порядку денного. Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в 
письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням 
найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. 
Збори проводяться без перерви.3.1. Затвердити Звіт Генерального 
Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 
рік.4.1. Затвердити Звіт Генерального Директора про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2016 рік .5.1. Затвердити Звіт та 
висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- госпо-
дарської діяльності за 2015 рік.6.1. Затвердити Звіт та висновки 
Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- господарської 
діяльності за 2016 рік.7.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 
рік.8.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016рік.9.1. Затвердити 
річний звіт та баланс за 2015 та 2016 роки. 10.1. Прибуток Товариства за 
2015р. залишити нерозподіленим, прибуток Товариства за 2016р. 
залишити нерозподіленим.11.1. Затвердити бюджет фінансової діяльнос-
ті Товариства на 2017 рік.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 25.08.2017 року. 
Кворум зборів: 87,65% до загальної кількості голосів.Порядок денний, що 
пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів: 1.Обрання 
робочих органів загальних зборів акціонерів та складу лічильної комісії. 
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення 
загальних зборів.3. Прийняття рішення про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради Товариства.4. Обрання членів 
Наглядової ради Товариства.5. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.6. Прийняття 
рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства.7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.8. Внесення 
змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.9. Прийняття

рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.Особа, що 
ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова 
рада.Прийняті рішення.1.1. «обрати робочу президію у складі:« Голова 
зборів Татаринцев Ю.І., секретар зборів – Бринь Н.М.».1.2. «обрати 
лічильну комісію в такому складі: 
Несіна І.М.- голова лічильної комісії;Васянович М.Ф. - член лічильної 
комісії,Хуторянський М.Ф. - член лічильної комісії.».2.1. Затвердити 
наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: По кожному 
питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу. Для виступів 
акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції власних 
проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді. 
Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з 
зазначенням найменування чи П.І.Б, акціонера (його представника) і 
кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обгово-
рення відповідного питання порядку денного. Акціонер (його представ-
ник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до 
порядку денного. Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в 
письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням 
найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. 
Збори проводяться без перерви.3.1. Припинити повноваження Наглядо-
вої Ради Товариства у повному складі.4.1. «Обрати Наглядову раду 
Публічного акціонерного товариства «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» у складі 5 осіб 
строком на 1 рік з числа осіб, запропонованих акціонерами:1 Сиротюк 
Микола Дем'янович - член наглядової ради;2. Близнюк Олена Володими-
рівна - член наглядової ради;3. Близнюк Вадим Юрійович - член 
наглядової ради;4. Близнюк Олег Михайлович - член наглядової ради; 
5. Люлька Тетяна Миколаївна - член наглядової ради.5.1. «Затвердити 
умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі за виконання 
повноважень членів Наглядової ради в редакції, запропонованій 
Зборам».5.2. Надати Генеральному Директору повноваження на 
підписання цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства.6.1. Припинити повноваження Ревізійної 
комісії Товариства у повному складі.7.1. «Обрати Ревізійну комісію 
Публічного акціонерного товариства «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» у складі 3 осіб 
строком на 5 років з числа осіб, запропонованих акціонерами: 1. Хуторян-
ська Ніна Григорівна - член ревізійної комісії;2. Паламарчук Таїса 
Олександрівна - член ревізійної комісії;3. Мірута Людмила Максимівна - 
член ревізійної комісії.8.1. «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новій редакції».9.1. «Надати виконавчому органу 
Товариства згоду на вчинення значного правочину, предметом якого є 
продаж належного товариству на праві власності нерухомого майна 
(комплекс будівель і споруд по вул. Радищева будинок №2 у м.Києві» 
загальною площею 7340 (сім тисяч триста сорок) метрів квадратних у 
складі: гараж (літера «А») площею 700,0 (сімсот) кв.м., адміністративний 
корпус (літера «Б») площею 480,0 (чотириста вісімдесят) кв.м., склад 
металів (літера «В») площею 1440,0 (одна тисяча чотириста сорок) кв.м., 
прохідна («літера «Г») площею 16,0 (шістнадцять) кв.м., головний корпус 
(літера «Д») площею 3432,0 (три тисячі чотириста тридцять два) кв.м., 
крита естакада (літера «Є») площею 840,0 (вісімсот сорок) кв.м., 
адміністративно-побутові приміщення (літера «Ж») площею 432,0 
(чотириста тридцять два) кв.м., за ціною не дешевше 4000000 (чотири 
мільйони) гривень за весь комплекс будівель і споруд, в тому числі ПДВ».
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 57568 66474
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1272 1419
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53 58
Сумарна дебіторська заборгованість 3762 672
Грошові кошти та їх еквіваленти 790 731
Власний капітал 55207 65357
Статутний капітал 5133 5133
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1651 -2926
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2361 1117
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.) 51331980 51331980
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

ПубЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВМЕТАЛ-МЕТ»
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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
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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

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
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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
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
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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
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369. ПАТ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 228
370. ПРАТ МІРРАД 21
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
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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
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
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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
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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:



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

311

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 № 18079/3
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. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 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 


