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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕКСIЛ» 

ЄДРПОУ 04594723
14014, Чернігівськаобл., м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 66 

(0462) 662-656,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію pat.cheksil.cn.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РФС-АУДИТ», 31275766

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори акціонерів: дата прове-
дення 22.04.2016 р. Кворум 94,54% .

Порядок денний:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 

акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу; обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв робо-
ти на 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.

4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, затвер-
дження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу та результатiв 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк, порядку покриття збиткiв Товариства за 
2015 рiк.

6. Про зменшення розмiру статутного капiталу шляхом зменшення 
номiнальної вартостi акцiй.

7. Про реєстрацiю випуску акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi 
акцiй. Затвердження порядку обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї 
нової номiнальної вартостi. Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй. 
Визначення уповноважених осiб уповноваженого органу емiтента з питань дiй 
щодо реєстрацiї випуску акцiй нової номiнальної вартостi.

8. Внесення змiн та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
9. Затвердження уповноважених осiб для пiдписання нової редакцiї 

Статуту Товариства.
10. Визначення повноважених осiб, яким делегується право на внесен-

ня змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державно-
му реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань.

11. Внесення змiн до Положення Товариства «Про Наглядову раду То-
вариства».

12. Про передачу ПАТ «Укрсоцбанк» в заставу в якостi забезпечення 
виконання зобов’язань за Договором про надання невiдновлюваної кре-
дитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд 15.09.2015 р. укладеним мiж ПрАТ 
«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» та ПАТ «Укрсоцбанк» на-
явного а також те, що з’явиться в майбутньому рухомого та нерухомого 
майна.

13. Про укладення договору фiнансової поруки з ПАТ «Укрсоцбанк» в 
якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договором про надання 
невiдновлюваної кредитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд 15.09.2015 р. укладе-
ному мiж ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» та ПАТ 
«Укрсоцбанк».

14. Про надання повноважень Головi правлiння Товариства на укладен-
ня з ПАТ «Укрсоцбанк» договорiв застави, фiнансової поруки та будь-яких 
договорiв/додаткових угод що з ними пов’язанi в забезпечення виконання 
зобов’язань ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ «ЧЕКСIЛ» по До-
говору про надання невiдновлюваної кредитної лiнiї № 06.301-72/304 вiд 
15.09.2015 р. що укладений мiж ПрАТ «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНIЯ 
«ЧЕКСIЛ» та ПАТ «Укрсоцбанк».

За результатами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi 
передбаченi порядком денним зборiв

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

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 41938 42129
Основні засоби (за залишковою вартістю) 25329 26665
Довгострокові фінансові інвестиції 7235 7235
Запаси 257 5
Сумарна дебіторська заборгованість 9023 8209
Грошові кошти та їх еквіваленти 90 9
Власний капітал 29507 33196
Статутний капітал 68364 68364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (39850) (36161)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5357 4440
Поточні зобов'язання і забезпечення 7074 4493
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,28) (0,08)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

(0,28) (0,08)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13021668 13021668
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0
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Річна інформація емітента
цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента 

Публічне акціонерне товариство «Новопав-
лівський гранітний кар’єр»
код за ЄДРПОУ 00292304
53282, Україна, Дніпропетровська обл., 
Нiкопольський р-н , с. Кам*янське, 
вул. Озерна,40.
Міжміський код та телефон
0566 69-17-51 0566 69-17-55

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

19 квітня 2017 року

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

http://00292304.smida.gov.ua/

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

Код ЄДРПОУ 30992563
Приватне підприємство Аудиторська фірма 
«Професіонал»

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюєть-
ся у випадку, якщо емітент 
- акціонерне товариство).* 
Зазначається інформація 
про проведення або 
непроведення загальних 
чергових та позачергових 
зборів та у разі їх непрове-
дення вказуються причини, 
також зазначається перелік 
питань, що розглядалися 
на загальних зборах, 
особи, що подавали 
пропозиції до переліку 
питань порядку денного, у 
разі проведення позачерго-
вих зборів зазначається 
особа, що ініціювала 
проведення загальних 
зборів, результати розгляду 
питань порядку денного. У 
разі якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються 
причини

Вид загальних зборів – чергові. 
Дата проведення – 31 березня 2016 року.
Кворум зборів – 66,46 %.
Перелік питань, що розглядалися на 
Загальних зборах.
Порядок денний 
(затверджений наглядовою радою 
Товариства):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр», 
припинення повноважень членiв лiчильної 
комiсiї Товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) 
проведення чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.
3. Звiт ради директорiв про фiнансово-
господарську дiяльнiсть  
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за 
2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ради директорiв Товариства 
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 
6. Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку Товариства та покриття 
збиткiв за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту 
Товариства у зв’язку iз приведенням 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз ЗУ 
«Про внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» 
№ 289-VIII вiд 07.04.2015 р., шляхом 
викладення в новiй редакцiї Статуту 
Товариства та його затвердження. 
9. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання статуту Товариства вiд iменi 
акцiонерiв.
10. Затвердження Положення Товариства 
«Про наглядову раду» в новiй редакцiї
11. Затвердження Положення Товариства 
«Про загальнi збори» в новiй редакцiї
12. Припинення повноважень членiв 
наглядової ради
13. Обрання членiв наглядової ради
14. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради.
15. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради.

16. Припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї
17. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства.
Акцiонером ПАТ «Новопавлiвський гранiтний 
кар’єр» Ченською Вiкторiєю Вiкторiвною, що 
володiє 21,97% акцiй Товариства, запропо-
новано, керуючись абз. 2 п.7.5.2 Статуту 
Товариства, п.п.6.2,6.3,6.5 Положення 
Товариства «Про ревiзiйну комiсiю» до 
складу комiсiї включити: Малиновську Ольгу 
Миколаївну, Князеву Наталю Федорiвну, 
Ванiну Тетяну Iванiвну (анкети кандидатiв 
додаються)
Результати голосування з першого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї чергових 
Загальних зборiв акцiонерiв  
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» 
(далi – Товариство):
Голова лiчильної комiсiї Кривонос Наталя 
Iванiвна;
Члени лiчильної комiсiї: Прозорова Тетяна 
Миколаївна, Грiнченко Людмила Олексiївна.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї 
у складi: 
Голови лiчильної комiсiї Кривонос Наталiї 
Iванiвни; членiв лiчильної комiсiї: Прозорової 
Тетяни Миколаївни, Грiнченко Людмили 
Олексiївни.
Результати голосування з другого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити порядок (регламент) проведення 
чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.
Результати голосування з третього питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити звiт ради директорiв про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть  
ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр» за 
2015 рiк
Результати голосування з четвертого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства 
за 2015 рiк
Результати голосування з п’ятого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2015 рiк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСьКИй гРАНІТНИй КАР’єР»
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Результати голосування з шостого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства 
за 2015 рiк.
Результати голосування з сьомого питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Покрити збитки за рахунок власних коштiв 
(доходiв майбутнiх платежiв)
Результати голосування з восьмого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає 
100% голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не 
прийнято:
Результати голосування з дев’ятого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає 
100% голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не 
прийнято:
Результати голосування з десятого питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає 
100% голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не 
прийнято:
Результати голосування з одинадцятого 
питання:
«ЗА» - 0 голосiв
«ПРОТИ» 4 850 656 – голосiв, що складає 
100% голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування рiшення не 
прийнято:
Результати голосування з дванадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Припинити повноваження членiв наглядової 
ради: Ченська Вiкторiя Вiкторiвна, Ченська 
Наталiя Вiкторiвна, Ченська Тетяна 
Володимирiвна.
Результати голосування з тринадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Обрати членами наглядової ради: Ченську 
Вiкторiю Вiкторiвну, Ченську Наталiю 
Вiкторiвну, Ченську Тетяну Володимирiвну.
Результати голосування з чотирнадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
наглядової ради.
Результати голосування з п’ятнадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Обрати особою, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради виконавчого 
директора – Iвженко Марину Олександрiвну.
Результати голосування з шiстнадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Припинити повноваження членiв ревiзiйної 
комiсiї: Малиновської Ольги Миколаївни, 
Шепотинник Олени Вiкторiвни, Хапайло 
Iрини Сергiївни.
Результати голосування з сiмнадцятого 
питання:
«ЗА» 4 850 656 – голосiв, що складає 100% 
голосiв, зареєстрованих на загальних 
зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосiв.
«УТРИМАЛОСЯ» - 0 голосiв.
За результатами голосування прийнято 
рiшення:
Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товари-
ства: Малиновську Ольгу Миколаївну, 
Князеву Наталю Федорiвну, Ванiну Тетяну 
Iванiвну.
Всi питання порядку денного розглянутi, по 
ним прийнятi вiдповiднi рiшення.

6. Інформація про дивіденди.* Інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це зазначається 

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що 

передував звітному
за

прости-
ми 

акціями

за 
приві-

лейова-
ними 

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

0  0 0 0

Дата (дати)перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум (грн.) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

0  0 0 0

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн.) перерахо-
ваних/відправлених дивідендів 
на відповідну дату

0 0 0 0
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Опис В звітному періоді дивіденди не 
нараховувались і не виплачувались, 
так як рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 58002 61274
Основні засоби (за залишковою вартістю) 40442 42709
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 11626 13293
Сумарна дебіторська заборгованість 5012 4944
Грошові кошти та їх еквіваленти  502 65
Власний капітал 2092 7494
Статутний капітал 1825 1825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -34306 -28904

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 55910  53780
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-5402 -13920

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

 -5402 -13920

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

 7298760  7298760

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

Телефон для довідок: (0566) 69-17-55 

Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

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 
"Енергоконструкцiя"

2. Код за ЄДРПОУ 31810081
3. Місцезнаходження 08130, с. Чайки, Київської областi, Києво-

Святошинського району, Лобановського 
Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2

4. Міжміський код, телефон та 
факс

044593-08-61, 044593-08-62

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

www.energoconstructsiea.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  

№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової 
особа емiтента. Звiльнено з посади Голови Правлiння Коваля Олексiя 
Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. 
(Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання Правлiння . 
Володiє 1 акцiєю, що складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства. 
Перебував на посадi Голови Правлiння з 21.04.2015 року. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа 
емiтента. Призначено на посаду Голову Правлiння Коваля Олексiя 
Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не 
надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. 
(Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 
р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. Володiє 1 акцiєю, що 
складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком 
на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: з 
21. 04 2015 року Голови Правлiння, члена Правлiння .

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

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  
№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової 
особа емiтента. Звiльнено з посади заступника Голови Правлiння Фещенко 
Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 

особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання 
Правлiння . Володiє 65 акцiями, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу 
Товариства. Перебував на посадi заступника Правлiння з квiтня2011 року. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа 
емiтента. Призначено на посаду заступника Голову Правлiння Фещенко 
Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною 
особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння  
№ 14 вiд 18.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. . 
Володiє 65 акцiєю, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу Товариства. 
Призначений строком на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти 
рокiв обiймав посади заступника Голови Правлiння.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  
№ 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової 
особа емiтента. Звiльнено з посади члена Правлiння Гончаренко Ларису 
Йосипiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не на-
дано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Про-
токол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з подачею заяви про дострокове 
припинення повноважень члена Правлiння за власним бажанням . Володiє 
250 акцiями, що складає 16,22 % вiд статутного капiталу Товариства. 
Обiймала посаду члена Правлiння з квiтня 2011 року. Посадова особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол  
№ 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа 
емiтента. Призначено на посаду члена Правлiння Сiрополку Людмилу 
Iванiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не нада-
но) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Про-
токол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 р.) 
у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. . Володiє 50 акцiєю, що 
складає 3,24 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком на 
5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади за-
ступника Голови Правлiння.

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

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

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

2. Найменування посади Коваоь Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРгОКОНСТРУКЦIя”

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Черкаський ремонтно-механiчний завод», 01267248, Україна, 18028, Чер-
каська обл., м. Черкаси, вул. Сурiкова, 10, (0472)64 91 12

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em01267248.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСьКИй РЕмОНТНО-мЕхАНIЧНИй ЗАВОд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «СТРАхОВА гРУПА «ТАС»
2. Код за ЄДРПОУ: 30115243
3. Місцезнаходження: 03062 Київ, проспект Перемоги 65
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 536 00 20, (044) 536 00 20
5. Електронна поштова адреса: tas@tas-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
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 
Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» від 18.04.2017 
року відбулися наступні зміни складу посадових осіб:

З 18.04.2017 р. Воржеву Вікторію Євгенівну відкликано з посади Голови 
Ревізійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала). Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

З 18.04.2017 р. Нелепу Анну Павлівну відкликано з посади Члена Реві-
зійної комісії Товариства (згоди на розкриття паспортних даних не надала). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

З 18.04.2017 р. Попенка Сергія Павловича відкликано з посади Голови 
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

З 18.04.2017 р. Білонога Олексія Вікторовича відкликано з посади Чле-
на Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

З 18.04.2017 р. Дацуна Сергія Васильовича відкликано з посади Члена 
Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав). Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

З 18.04.2017 р. Ястремську Наталію Євгеніївну відкликано з посади 
Члена Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 3 роки. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

З 19.04.2017 р. Клєвакіну Наталію Валентинівну обрано Головою Реві-
зійної комісії Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). 
Строк, на який призначено особу - на період до дати проведення чергових 
річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капі-
талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- ТОВ «Група ТАС», Начальник управління контролінгу над активами 

страхового сектору; 
- ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головний бухгалтер; 
- ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», Головний бухгалтер.
З 19.04.2017 р. Нелепу Анну Павлівну обрано Членом Ревізійної комісії 

Товариства ( згоди на розкриття паспортних даних не надала). Строк, на 
який призначено особу - на період до дати проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емі-

тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- ТОВ «Група ТАС», Начальник управління з контролю активів у банків-

ському секторі;
- ТОВ «УкрКредит», провідний аналітик консолідованої інформації відді-

лу аналітики;
- ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальник відділу планування та аналізу Управ-

ління економіки та фінансів; 
- АТ «Сведбанк» (публічне) , начальник відділу планування та аналізу 

Управління економіки та фінансів.
З 19.04.2017 р. Попенка Сергія Павловича обрано на посаду Голови 

Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), пред-
ставника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено 
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади:
- Голова Наглядової ради;
- Голова Ради Директорів ТОВ « Група ТАС»
- Голова Ради Директорів ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Білонога Олексія Вікторовича обрано на посаду Члена 

Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), пред-
ставника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено 
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади:
- Член Наглядової Ради;
- Директор з юридичних питань ТОВ « Група ТАС»
- Директор з юридичних питань ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Дацуна Сергія Васильовича обрано на посаду Члена 

Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не надав), пред-
ставника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який призначено 
особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів 
акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом своєї діяльності обіймав посади:
- Член Наглядової Ради;
- Фінансовий директор ТОВ « Група ТАС»;
- Директор Казначейства ТОВ « Група ТАС»;
- Директор Казначейства ТОВ « ТАС Груп».
З 19.04.2017 р. Ястремську Наталію Євгеніївну обрано на посаду 

Члена Наглядової Ради ( згоди на розкриття паспортних даних не нада-
ла), представника акціонера Компанії Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 
ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED). Строк, на який 
призначено особу - на період до дати проведення чергових річних За-
гальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади:
- Член Наглядової Ради;
- Директор з контролю та бюджетування ТОВ «ГРУПА ТАС»;
- Директор з управління активами у фінансовому секторі ТОВ «Група 

ТАС»;
- Директор з управління активами у фінансовому секторі ТОВ « ТАС 

Груп».
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  Царук Павло Вікторович
18.04.17

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для 
опублікування)

І. Загальні відомості Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦIЇ-ЗВ'ЯЗОК» Код за 
ЄДРПОУ 22826083 Місцезнаходження 14010, м.Чернiгiв, вул. Днiпровська, 22, 
Тел/ф (0462) 620600, 622999 Електронна адреса abv@cez.net.ua Адреса в 
Інтернет www.cez.net.ua для розкриття

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

ІІ.Текст повідомлення 20.04.2017 Припинено повноваження Директора 
Чорного Олександра Петровича згiдно рiшення чергових загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол вiд 20.04.2017) (далі -Збори) в зв'язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi 
за корисливi та посадовi злочини не притягалась. На посадi працював з 
19.07.2011. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Не володiє 
акцiями. 20.04.2017 Обрано (переобрано) на посаду директора Чорного 
Олександра Петровича на наступний термiн 3 роки згiдно рiшення Зборів в 
зв’язку з вакантнiстю посади. До кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi 
та посадовi злочини не притягався. Попереднi посади за 5 р. - з 19.07.2011  р. 
Директор емiтента. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Не 
обiймає посад на iнших пiдприємствах. Не володiє акцiями емiтента. Під-
тверджую достовірність цієї інформації Чорний О. П.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦIЇ-ЗВ’яЗОК»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИСКОРЕННЯ» 

Протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року.
Голова Наглядової ради

_____________ Пушкарьова О. Л.

ЗмІНИ 
до ПРОСПЕКТУ ЕмІСІЇ АКЦІй

ПУБЛІЧНОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕдИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПО-

РАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй 
ФОНд «ПРИСКОРЕННя»

місто Київ – 2017 рік

1. характеристика компанії з управління активами:
…
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 
03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14
Телефон + 38 044 234 03 41 
Факс + 38 044 234 03 42
2. характеристика Фонду: 
…
2.3. Місцезнаходження, телефон: 03040, м. Київ, вул. Васильків-

ська, будинок 14; тел./факс 044 206 20 94, 044 206 20 95
…
5. дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійсню-

ється з метою спільного інвестування:
…
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 03040, м. Київ, 

вул.  Васильківська, будинок 14.
…

генеральний директор
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал менеджмент»  Купрін м. Ю.

головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал менеджмент»  Різник Т. П.

голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННя»  Пушкарьова О. Л.

Керівник Зберігача
ПАТ «Укрсоцбанк»  димитрова Н. м.

ЗАТВЕРдЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ПРИСКОРЕННЯ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року
Голова наглядової ради
______________________ Пушкарьова О. Л.

ЗмІНИ 
до Р Е г Л А м Е Н Т У

ПУБЛІЧНОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИй 
НЕдИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй 

ФОНд 
«ПРИСКОРЕННя»

Київ – 2017

1. Відомості про Фонд:
…
1.6. Місцезнаходження Фонду: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 

будинок 14.
…
голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «Прискорення»  Пушкарьова О. Л.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПРАТ «ФІРмА «хОЗІмПЕКС»
Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Фірма «Хозімпекс»
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

01552782

Місцезнаходження 
емітента

02660, м. Київ, Бутлерова, 6

Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 559-8563

Дата вчинення дії 18.04.2017
Дата розміщення у стрічці 
новин

19.04.2017

Найменування повідомлення зміна складу посадових осіб

В зв’язку із закінченням 3-річного терміну дії повноважень переобрано 
органи управління емітента (Протокол загальних зборів акціонерів № 10 
від 18.04.2017):

Припинено повноваження:
Голова НР: Орел Сергiй Сергiйович* (паспорт СН 494300 Ватутiнським 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 0%).
Член НР: Трепачко Юрiй Володимирович* (паспорт СН 022483  Мос-

ковським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%).
Ревізор: Ноздря Михайло Миколайович* (СН 709108  Залiзничним РУ 

ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%).
Призначено строком на 3 роки:
Голова НР: Кулiк Андрiй Костянтинович* (паспорт НК 017425  Деснян-

ським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл., частка у СК – 0%), працює на 
посадi Члена Наглядової ради ПАТ «КБФ «Стрiла».

Член НР: Трепачко Юрiй Володимирович* (паспорт СН 022483 Мос-
ковським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%), попередня 
посада – Член НР.

Ревізор: Ноздря Михайло Миколайович* (СН 709108 Залiзничним РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, частка у СК – 10,18%), попередня посада – Ре-
візор.

_____________
*Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи поса-

дові злочини.
голова правління  гавриленко А.є.

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 ТОВА-
РИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСІЛьРИБ-
гОСП"; 00476688; Україна, 09132, Київська 
область, Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасів-
ка, вул. Травнева, буд. 2 А; (0456) 388-340 

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

19.04.2017

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

http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/

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 "СТРАхОВА 
КОмПАНІя "ЮНІВЕС"; 32638319; 
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, буд. 72; (044)-206-84-30 

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

19.04.2017

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

www.unives.com.ua
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ЗАТВЕРдЖЕНО
Наглядовою радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року

Голова Наглядової ради _______ Пушкарьова О. Л.
ЗмІНИ до

ПРОСПЕКТУ ЕмІСІЇ АКЦІй
ПУБЛІЧНОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИй НЕдИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІН-
ВЕСТИЦІйНИй ФОНд «УКРСИБ ФОНд НЕРУхОмОСТІ»

місто Київ – 2017 рік
1. характеристика компанії з управління активами:
…
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 
03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14, 
Телефон + 38 044 234 03 41 
Факс + 38 044 234 03 42
…
1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім'я, по батькові Пряме та/або опосе-
редковане володіння 
часткою в статутному 
капіталі Фонду (відсо-

тки щодо кожного)
1 2 3
Голова Наглядової 
ради

Цапенко Дмитро Олексан-
дрович

0

Член Наглядової ради Панов Сергій Миколайович 0
Член Наглядової ради Грегорі Тьєрі Реймонд Резон 0
Ревізор Чмерук Тарас Юрійович 0
Генеральний директор Купрін Максим Юрійович 0
Заступник Генерально-
го директора

Тиха Анна Григорівна 0

Заступник Генерально-
го директора

Гринів Володимир 
Богданович

Головний бухгалтер Різник Тетяна Петрівна 0
Аудитор служби внутріш-
нього аудиту (контролю)

Тиха Анна Григорівна 0

…
2. характеристика Фонду: 
…
2.3. Місцезнаходження, телефон: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 

будинок 14; тел./факс 044 206 20 94, 044 206 20 95
…
5. дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з 

метою спільного інвестування:
…
5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 03040, м. Київ, вул. Ва-

сильківська, 14.
…
6. Відомості про оцінювача майна. 
1. Назва – ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
2. ІК – 2296103824
3. Місцезнаходження – м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
4. Строк дії сертифікату суб’єкта оціночної діяльності - з 16 березня 

2015 р. до 16 березня 2018 р.
…
8. Відомості про аудиторську фірму. 
1. Назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ». 
2. Код за ЄДРПОУ - 23500277
3. Місцезнаходження – 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37
4. Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та ау-

диторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудитор-
ською палатою України - з 26 січня 2001 року до 24 вересня 2020 року

5. Строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги 
на ринку цінних паперів, видане Держав ною комісією з цінних паперів та 
фон дового ринку України - з 25 січня 2016 року до 24 вересня 2020 року

генеральний директор
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал менеджмент»  Купрін м. Ю.
головний бухгалтер
ТОВ «КУА АПФ «УкрСиб Кепітал менеджмент»  Різник Т. П.
голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»  Пушкарьова О. Л.
Керівник Зберігача
ПАТ «Укрсоцбанк»  димитрова Н. м.

ЗАТВЕРдЖЕНО
Наглядовою радою

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-

ЦІЙНИЙ ФОНД «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ»
протокол № 2/17 від 16 березня 2017 року

Голова наглядової ради
______________________ Пушкарьова О. Л.

ЗмІНИ до Р Е г Л А м Е Н Т У
ПУБЛІЧНОгО АКЦІОНЕРНОгО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИй НЕдИ-

ВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІНВЕСТИЦІйНИй ФОНд 
«УКРСИБ ФОНд НЕРУхОмОСТІ»

Київ – 2017
1. Відомості про Фонд:
…
1.6. Місцезнаходження Фонду: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 14
…
3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління 

активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спря-
мованих на захист прав учасників Фонду.

…
3.1.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виник-

нення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управ-
ління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відпо-
відного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори 
Фонду мають прийняти протягом не більше 20 днів з моменту одержання 
інформації про виникнення зазначених обставин.

…
3.1.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії 

щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані за-
твердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення 
договору з іншою компанією з управління активами.

…
3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо 

обслуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов’язані затвердити 
рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 
(викупу) акцій Фонду. 

…
4.5. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахун-

ків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів 
Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам 
Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

…
6. Порядок виплати дивідендів.
…
6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішен-

ням Загальних зборів учасників Фонду, строк та порядок виплати дивіден-
дів визначаються Наглядовою радою та Статутом Фонду.

…
додати:
10. Розкриття інформації про діяльність Фонду.
10.1. Інформація про Фонд розкривається в установленому законодав-

ством порядку шляхом:
1) розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 

ринок цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту 
спільного інвестування);

2) розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі 
публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування)

3) надання безпосередньо учасникам Фонду;
4) подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку;
5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учас-

ників фондового ринку - об'єднання учасників фондового ринку, що прова-
дять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами ін-
ституційних інвесторів.

Строки, порядок та форма розкриття інформації про інститут спільного 
інвестування встановлюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.

10.2. Річний звіт щодо діяльності Фонду подається компанією з управ-
ління активами до Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт 
повинен містити таку інформацію:

1) розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування;
2) баланс та звіт про фінансові результати інституту спільного інвестування.
10.3. Компанія з управління активами повинна забезпечити вільний до-

ступ учасників Фонду до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних 
паперів Фонду, регламенті та змінах до них.

голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНд НЕРУхОмОСТІ»       Пушкарьова О. Л. 
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РІЧНА ІНФОРмАЦІя емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ 
КОМБIНАТ N7", 30531566, вул.
Богатирська, 9, м.Київ, Оболонський, 
04209, Україна, ( 044 ) 412-69-42

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

18.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора – фізичної особи - під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

Аудиторська фірма Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
"Юрхолдінг-Аудит", 32736376

5. Інформація про 
загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
21.04.2016 року. Кворум зборів: 93,9% до загальної 
кількості голосів. Порядок денний чергових щорічних 
Загальних зборів акціонерів за 2015 рік : 1. Обрання 
Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт 
Директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про 
результати діяльності Товариства за 2015 рік та прий-
няття рішення за результатами його розгляду. 3.Звіт 
Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2015 рік та прийняття рішення за результатами його 
розгляду. 4.Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревооброб-
ний комбінат №7» та прийняття рішення за результа-
тами його розгляду.5 Затвердження фінансової звіт-
ності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсум-
ками роботи за 2015 році. 7.Розгляд плану діяльності 
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік та 
його затвердження. 8.Відкликання членів Наглядової 
ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».9. Обран-
ня членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7».10. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, які мають бути укладені з члена-
ми Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7» та уповноваження особи на їх підписання з чле-
нами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбі-
нат №7».11. Про попереднє схвалення вчинення зна-
чних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод 
та їх граничності протягом року. 12. Внесення змін і до-
повнень до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7» шляхом викладення його у новій редакції, затвер-
дження нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на 
підписання нової редакції Статуту ПАТ «Деревооброб-
ний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реє-
страції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 
13. Внесення змін і доповнень до Положення про За-
гальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбі-
нат №7» шляхом викладення його у новій редакції, 
затвердження нової редакції Положення про Загальні 
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 
та визначення уповноваженої особи на його підписан-
ня. 14. Внесення змін і доповнень до Положення про 
Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 
шляхом викладення його у новій редакції, затверджен-
ня нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ 
«Деревообробний комбінат №7» та визначення упо-
вноваженої особи на його підписання. 15. Внесення 
змін і доповнень до Положення про Виконавчий орган 
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викла-
дення його у новій редакції, затвердження нової редак-
ції Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревоо-
бробний комбінат №7» та визначення уповноваженої 
особи на його підписання.  16. Внесення змін і допо-
внень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Дере-
вообробний комбінат №7» шляхом викладення його у 
новій редакції, затвердження нової редакції Положен-
ня про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбі-
нат №7» та визначення уповноваженої особи на його 
підписання. 

17. Внесення змін і доповнень до Принципу (кодексу) 
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7», шляхом викладення його у новій редак-
ції, затвердження нової редакції Принципу (кодексу) 
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на 
його підписання. 18. Прийняття рішення про припинен-
ня повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів. Особи, що подавали пропозиції до переліку пи-
тань порядку денного : Заступник Голови Наглядової 
ради Дробот Анатолій Іванович. Результати розгляду 
питань порядку денного : 
1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», в скла-
ді: 
? Іващенко Володимир Михайлович – Голова Лічильної 
комісії; 
• Пушенко Катерина Константинівна – член Лічильної 
комісії; 
? Подарєвський Віктор Володимирович – член Лічиль-
ної комісії;
2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки го-
лосів за бюлетенями та забезпечити оголошення ре-
зультатів голосування. Результати голосування офор-
мити протоколом про підсумки голосування Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7».2. Затвердити звіт директора Подлужного В.М. 
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати 
діяльності Товариства за 2015 рік. 3.Затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний ком-
бінат №7» про фінансово-господарську діяльність То-
вариства за 2015 рік. Ревізійній комісії у період між про-
веденням Загальних зборів акціонерів, забезпечити 
здійснення контролю за фінансовою діяльністю  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7».4.Затвердити 
звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7». Наглядовій раді, як органу що представляє інтер-
еси акціонерів у період між проведенням Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», 
забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ 
«Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень 
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7». 5.Затвердити фінансову звітність ПАТ 
«Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. 6.Чистий 
прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 
рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень напра-
вити на покриття збитків минулих періодів. У 2015 році 
дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7.За-
твердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбі-
нат №7» на 2016 рік. 8. Відкликати діючих членів На-
глядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 
9.Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревоо-
бробний комбінат №7» в наступному складі: 1. Дробот 
Володимир Іванович. 2. Дробот Анатолій Іванович.
3. Захарчук Олександр Володимирович. 4. Воротин-
ський Віктор Миколайович. 5. Логінов Володимир Геор-
гійович. 6. Філімоненко Дмитро Леонідович. 7. Публічне 
акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київ-
міськбуд».” 10.Затвердити типову форму цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 
Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбі-
нат №7» Подлужного В.М. Підписати цивільно-правові 
договори з членами Наглядової ради ПАТ «Деревоо-
бробний комбінат №7». 11.1. Взяти до відома доповідь 
директора ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» По-
длужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи 
за 2015 рік та попередні результати роботи підприєм-
ства в I кварталі 2016 року. Визнати, що без залучення 
додаткових фінансових ресурсів діяльність підприєм-
ства є збитковою. 2.Попередньо схвалити вчинення 
ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» протягом одного 
року з дати прийняття цього рішення Загальними збо-
рами ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» наступних 
значних правочинів, укладення яких Статутом ПАТ 
«Деревообробний комбінат № 7» та чинним законодав-
ством України віднесено до компетенції Загальних збо-
рів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» (надалі-
Товариство) та предметом яких є:

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “дЕРЕВООБРОБНИй КОмБIНАТ №7”
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2.1 Отримання Товариством кредитів від публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» (ідентифікаційний код в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або в інших банківських 
установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом 
відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, 
включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових 
цінних паперів, отримання банківських гарантій, 
акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів 
не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів 
гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, 
визначеного за курсом Національного банку України 
на дату вчинення правочину.
2.2 Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в 
установах публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» (ідентифіка-
ційний код в Єдиному державному реєстрі 
юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або в інших банківських 
установах у будь-якій формі на загальну суму всіх 
таких правочинів не більше 50 000 000,00 
(п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї 
суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом 
Національного банку України на дату вчинення 
правочину.
2.3 Забезпечення Товариством виконання своїх 
зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних 
осіб-резидентів перед публічним акціонерним 
товариством «Державний ощадний банк України» 
(ідентифікаційний код в Єдиному державному 
реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/
податковий код 00032129) або перед іншими 
банківськими установами за договорами про 
отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, 
акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому 
числі випущених облігацій) шляхом укладення 
Товариством будь-яких договорів забезпечення 
виконання зобов’язань, включаючи договори поруки 
(у тому числі ті, що передбачають повну солідарну 
відповідальність Товариства з боржником), 
договори гарантій, договори застави майна (в тому 
числі щодо застави грошових коштів, розміщених на 
вкладному рахунку та/або майнових прав на 
отримання грошових коштів та/або майнових прав 
на отримання майна за контрактами), іпотечні 
договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку 
майнових прав на нерухомість, будівництво якого не 
завершено та/або об’єктів незавершеного будівни-
цтва).
2.4 Відступлення права вимоги та/або переведення 
боргу за правочинами, які укладені з публічним 
акціонерним товариством «Державний ощадний 
банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному 
державному реєстрі юридичних та фізичних осіб 
– підприємців/податковий код 00032129) або з 
іншими банківськими установами на загальну 
граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 
000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або 
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначено-
го за курсом Національного банку України на дату 
вчинення правочинів.
2.5 Здійснення Товариством діяльності щодо 
будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі 
реконструкції, капітального ремонту, технічного 
переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої 
категорії складності із залученням (за участю) 
будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом 
укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство 
виконує будівельні роботи як замовник та/або 
підрядник (генеральний підрядник) будівництва та 
отримує в результаті будівництва у власність 
новостворений об’єкт нерухомого майна (його 
частину), в тому числі, шляхом укладення договорів 
інвестиційного характеру, договорів про співробітни-
цтво, договорів про передачу функцій замовника 
будівництва на загальну суму всіх таких правочинів 
не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів 
гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, 
визначеного за курсом Національного банку України 
на дату вчинення правочину.

2.6 Виконання товариством будівельних, монтажних 
та інших спеціальних робіт, виконання робіт з 
виготовлення будівельних матеріалів та конструк-
цій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій 
та обладнання шляхом укладення договорів 
генерального підряду/підряду/договорів на 
закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконан-
ня будівництва, договорів поставки, договорів 
страхування будівельних робіт, тощо.
3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення 
яких приймається Виконавчим органом та/або 
Наглядовою радою Товариства в межах своєї 
компетенції, встановленої Статутом Товариства, та 
не потребує отримання окремого рішення Загаль-
них зборів Товариства, не включається до 
граничної сукупної вартості правочинів, передбаче-
них пунктом 2. питання одинадцятого порядку 
денного . 
4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/
або підписання Товариством правочинів, передба-
чених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання 
одинадцятого порядку денного, щодо яких 
Загальними зборами Товариства прийнято рішення 
про їх попереднє схвалення, здійснюється на 
наступних умовах:
4.1. Товариство має право вчиняти правочини, 
передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання 
одинадцятого порядку денного. Питання , щодо 
яких Загальними зборами Товариства прийнято 
рішення про їх попереднє схвалення, тільки за 
умови прийняття Наглядовою радою Товариства 
рішення про вчинення (надання дозволу на 
вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. 
пункту 2. питання одинадцятого порядку денного.
4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду 
Товариства протягом одного року з дати прийняття 
Загальними зборами Товариства рішення про 
попереднє схвалення правочинів, передбачених 
підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцято-
го порядку денного, приймати рішення про 
вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з 
вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання 
одинадцятого порядку денного правочинів з 
урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. 
пункту 4 питання одинадцятого порядку денного.
4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності 
отримання окремого рішення Загальних зборів 
Товариства остаточно визначає та погоджує умови 
правочинів (у тому числі строки (терміни) користу-
вання кредитом, розміри процентних (відсоткових) 
ставок за користування кредитом, розміри 
комісійних винагород за вказаними правочинами, 
інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. 
пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, 
щодо яких Загальними зборами Товариства прийня-
то рішення про їх попереднє схвалення, а також 
визначає за необхідності перелік документів 
укладання, підписання, отримання чи видання яких 
Товариством здійснюється після отримання 
погодження Наглядової ради Товариства (рішення 
про вчинення (надання дозволу на вчинення) 
правочину);4.4. Укладання Товариством у подаль-
шому додаткових договорів (угод)/договорів про 
внесення змін до укладених договорів (правочинів)/
договорів (угод) про розірвання укладених 
договорів (угод), які змінюють основні умови 
правочинів (у тому числі строки (терміни) користу-
вання кредитом, розміри процентних (відсоткових) 
ставок за користування кредитом, розміри 
комісійних винагород за вказаними правочинами, 
інші умови) або припиняють дію правочинів, 
передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. 
питання одинадцятого порядку денного, щодо яких 
Загальними зборами Товариства прийнято рішення 
про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішен-
ням Наглядової ради Товариства без необхідності 
отримання окремого рішення Загальних зборів 
Товариства, якщо такі зміни основних умов не 
пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної 
сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 
2. питання одинадцятого порядку денного;
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5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, 
або особа, що тимчасово виконує його обов’язки 
та повноваження, або інша особа, уповноважена 
Наглядовою радою Товариства в тому числі 
особа, уповноважена Виконавчим органом 
Товариства відповідно до рішення Наглядової 
ради Товариства на підставі довіреності, без 
необхідності отримання окремого рішення 
Загальних зборів Товариства та/або Наглядової 
ради Товариства має право вести переговори, 
визначати умови, укладати, підписувати, 
отримувати, видавати та/або вручати від імені 
Товариства правочини, передбачені підпунктами 
2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку 
денного, щодо яких Загальними зборами 
Товариства прийнято рішення про їх попереднє 
схвалення, а також всі інші документи, необхідні 
для укладення та/або виконання вказаних 
правочинів, а також додаткові договори (угоди)/
договори про внесення змін до укладених 
договорів (правочинів)/договори (угоди) про 
розірвання укладених договорів (угод), з 
урахуванням обмежень, встановлених 
підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання 
одинадцятого порядку денного.
12.1.Внести зміни і доповнення до Статуту  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердити 
Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в 
новій редакції. 2. Уповноважити директора  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7»  
Подлужного В.М. Підписати Статут ПАТ 
«Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.
3.Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» Подлужного В.М. або уповноважену 
ним відповідним чином особу здійснити всі 
необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПАТ 
«Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.. 
Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 
13.1.Внести зміни і доповнення до Положення про 
Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» шляхом викладення його у новій 
редакції, затвердити Положення про Загальні 
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів 
Варицьку Л.М. підписати Положення про Загальні 
збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 
в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 
2016 року. 14.1.Внести зміни і доповнення до Положення 
про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат 
№7» шляхом викладення його у новій редакції, 
затвердити Положення про Наглядову раду  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 
2.Уповноважити Голову Загальних зборів 
акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення 
про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає 
чинності з 01 травня 2016 року 15.1.Внести зміни і 
доповнення до Положення про Виконавчий орган 
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом 
викладення його у новій редакції, затвердити 
Положення про Виконавчий орган  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій 
редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів 
акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення 
про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» в новій редакції.
Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 
16.1.Внести зміни і доповнення до Положення 
про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» шляхом викладення його у новій 
редакції, затвердити Положення про Ревізійну 
комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в 
новій редакції. 2. Уповноважити Голову 
Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. 
підписати Положення про Ревізійну комісію  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій 
редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 
2016 року. 

17.1.Внести зміни і доповнення до Принципу (кодексу) 
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» шляхом викладення їх у новій редакції, 
затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управ-
ління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій ре-
дакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціо-
нерів Варицьку Л.М. підписати Принципи (кодекс) 
корпоративного управління ПАТ «Деревообробний 
комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чин-
ності з 01 травня 2016 року.
18.Припинити повноваження Лічильної комісії Загаль-
них зборів акціонерів.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за  приві-
лейовани-

ми 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
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

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депози-
тарну систему із зазначен-
ням сум (грн) перерахова-
них дивідендів на 
відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправле-
них дивідендів на відповід-
ну дату

Опис Загальними щорічними зборами акціонерів 
Товариства за 2015 рік прийнято та затвер-
джено рішення - Чистий прибуток  
ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 
рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) 
гривень направити на покриття збитків 
минулих періодів. У 2015 році дивіденди не 
нараховувати та не виплачувати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 61190 47249
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27235 27375
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18499 11178
Сумарна дебіторська заборгованість 10414 4087
Грошові кошти та їх еквіваленти 56 3
Власний капітал 7620 8063
Статутний капітал 3794 3794
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3713 4156
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 9327 3923
Поточні зобов'язання і забезпечення 44243 35263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,02 0,02

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

-0,02 0,02

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15175360 15175360
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
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ПОВІдОмЛЕННя про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИдАВНИЧИй дІм «ОдЕСА»

2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470158
3. Місцезнаходження емітента 65091, Одеська область, м.Одеса, 

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

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

на складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
18.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ « ВИдАВНИЧИй 

дІм «ОдЕСА », відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни 
складу посадових осіб емітента: 

- припинено повноваження члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Ла-
заревича, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) 
, у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебу-
вала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства 57.151 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Оніщенко Світлани 
Вячеславівни , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не 
надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа 
перебувала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Това-
риства 0.393 %.

- припинено повноваження члена наглядової ради Огорового Станісла-
ва Валентиновича , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано), у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова осо-
ба перебувала на посаді з 22.04.2015 року, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капі-
талі Товариства.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Котєльнікової Мари-
ни Олексіївни , паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським РВ УМВС 
України в Одеській області 18.11.1997 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2014 року, не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Мельниковой 
Світлани Олексіївни , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Централь-
ним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р., у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на по-
саді з 11.04.2014 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства  
0.425 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаревича-
акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних річних збо-
рів товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду 
голови правління, генерального директора, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства 57.151 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Оніщенко Світлану Вячесла-
вівну- акціонер товариства, (згоди фізичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано). Посадова особа призначена на строк до наступних річ-
них зборів товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала 
посаду начальника служби матеріально-технічного забезпечення, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою 
у статутному капіталі Товариства 0.393 %.

- обрано на посаду члена наглядової ради Огорового Станіслава Ва-
лентиновича , (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не на-
дано). Посадова особа призначена на строк до наступних річних зборів 
товариства, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посаду за-
ступника директора з загальних питань, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Котєльнікову Марину Олек-
сіївну , паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським РВ УМВС України 
в Одеській області 18.11.1997 р. Посадова особа призначена на термін  
3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду майстра 
цеха, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії Мельникову Світлану Олек-
сіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС 
України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на 
термін 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду 
заступника начальника цеху, непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
0.425 %.

Протоколом Наглядової ради від 18.04.2017 року відповідно до Ста-
туту - обрано на посаду Голови наглядової ради Бабаянц Тiграна Лазаре-
вича, (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа 
призначена на строк до наступних річних зборів товариства.

Протоколом Ревізійної комісії від 18.04.2017 року відповідно до Ста-
туту – обрано на посаду Голови ревізійної комісії Мельникову Світлану 
Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначе-
на на термін 3 роки.

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

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

генеральний директор    Сваволя Валерій Петрович
 М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 19.04.2017 р.

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 

" Слов`янський крейдо-вапняний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00290587
3. Місцезнаходження 84162, смт Черкаське, -
4. Міжміський код, телефон та факс +380676216756 -
5. Електронна поштова адреса korp.sekretar@smiz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 

прийнято на Загальних зборах Приватного акцiонерного товариства  
« Слов`янський крейдо-вапняний завод» затверджене Протоколом №28 
вiд 18.04.2017 р.

Характер правочину: Зважаючи на значну та довготривалу 
заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 
30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005 р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. За-

кону України «Про акцiонерне товариство» за № 514 - IV вiд 17.09.2008 р. 
iз змiнами та доповнюванями, з метою подальшої ефективної дiяльностi 
акцiонерного товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та 
фiнансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, 
вiдповiдно по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001 р. та вiд 01.02.2005  р. 
на повну суму заборгованостi по них без обмеження граничної вартостi, та 
по iнших фiнансових зобов`язаннях. 

Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище зазначеннi дiї. 
Окрiм того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради 

здiйснювати дiї по господарских, кредитних та iнших договорах, надан-
ня в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних 
дiлянок, договорiв безпроцентних позик, укладати договори задово-
лення вимог iпотекоутримувача без звернень в судовi, виконавчi та 
iншi iнстанцiї.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 24014;
Кiлькiсть голосуючих акцiй що зареєструвались для участi у Загальних 

зборах 20104;
Кiлькiсть голосуючих акцiй що проголосiвали «за» - 20104, «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 Стрельцов Володимир Iзосимович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЛОВ`яНСьКИй КРЕйдО-ВАПНяНИй ЗАВОд”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЕНЕРгОКОНСТРУКЦIя"

2. Код за ЄДРПОУ 31810081
3. Місцезнаходження 08130, с. Чайки, Києво-Святошинського 

району, Київська область,, Лобанов-
ського Валерiя, буд.21, крпус 5,кв.2

4. Міжміський код, телефон та факс 0445930862 0445930862
5. Електронна поштова адреса vf@ekonstr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.energoconstructsiya.com.ua

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

II. Текст повідомлення
18.04.2017 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ 

«Енергоконструкцiя» , на яких були прийнятi рiшення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Енергоконструкцiя» були 
прийнятi наступнi рiшення. 

З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товари-
ства на 2017-2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у 
ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого 
рiшення ( з дати проведення цих загальних зборiв i до 18.04.2018 року), на-
ступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним 
законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; на-
дання Головi Правлiння Товариства Ковалю Олексiю Анатолiйовичу , повно-
важень щодо вчинення значних правочинiв ( укладання договорiв у кiнцевiй 
редакцiї) вiд iменi Товариства , в межах сукупної вартостi правочинiв, з правом 
визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

Вiдомостi щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характере: по 
забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань 
( договорiв: на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,- граничною 
сукупною вартiстю правочинiв 250000000,00 грн ( двiстi п’ятдесят мiльйонiв 
гривень 00 копiйок- 2314,5 % вiд вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 650 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстровано для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв- 
630 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення- 630 штук, (100 %); 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення- 0 штук, ( 0 %); 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що утрималися вiд голосування - 0 штук, 
( 0 %). Таким чином рiшення було прийняте одностайно.

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 Коваль Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"УКРТРАНСНАФТА"

2. Код за ЄДРПОУ 31570412
3. Місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Московська, 

32/2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442015797 0442015778
5. Електронна поштова адреса symonov@ukrtransnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ukrtransnafta.com

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Укртранснафта» 14.04.2017 прийняли 

рiшення № 93 про виплату дивiдендiв, рiшення про встановлення дати 
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не при-
ймалось. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
загальних зборiв: 1519285000,00 грн. Строк виплати дивiдендiв: не пiзнiше 
3 (трьох) робочих днiв з дати прийняття цього рiшення. Спосiб виплати 
дивiдендiв: безпосередньо акцiонеру ПАТ «Укртранснафта» - Нацiональнiй 
акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». Порядок виплати дивiдендiв: ви-
плата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

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 Гавриленко Микола Миколайович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2017
(дата)

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОНО-

мАх», ідентифікаційний код 19421419, (надалі – Товариство), пові-
домляє про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства (надалі - Збори). 

Збори відбудуться 25 травня 2017 р. у конференц-залі за адресою 
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н,  
с. м. т. Велика димерка, вул. Комунальна, б.10.

Початок Зборів об 11.00 годині. Реєстрація акціонерів проводитиметь-
ся з 10.00 до 10.50 на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення Зборів (19.05.2017р.).

Проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
3. Про порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за 

2016 рік та нерозподіленого прибутку попередніх років, затвердження роз-
міру річних дивідендів.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у 
новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Ста-
туту Товариства. 

5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та 
затвердження його у новій редакції.

6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Генераль-
ного директора) Товариства та затвердження його у новій редакції.

7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства.

8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр-
актів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про вступ Товариства до складу учасників ТОВ «БТ Холдинг», іден-
тифікаційний код 41017115, визначення форми та розміру внеску Товари-
ства до статутного капіталу ТОВ «БТ Холдинг».

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року  
(з 25 травня 2017 р. до 24 травня 2018 р. включно), граничною сукупною 
вартістю не більше 50% розміру вартості активів Товариства станом на 
31.12.2016р.

Для участі у Зборах необхідно мати:
- для фізичних осіб – паспорт або інший документ, який посвідчує 

особу; 
- для уповноважених представників – паспорт (документ, що посвід-

чує особу) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством 
України. 

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку ден-
ного скликаних Зборів акціонерів здійснюється у кімнаті № 1 за адресою 
місцезнаходження Товариства: Київська область, Броварський р-н, с.м.т. 
Велика Димерка, вул. Комунальна, б.10. Особа відповідальна за ознайом-
лення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного склика-
них Зборів – Барабаш Ірина Василівна, Голова Наглядової Ради Товари-
ства, телефон для зв’язку: +380(044)3320848, 3316108.

Порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань порядку 
денного Зборів розміщено на веб - сайті Товариства: www.monomakh.com.
ua.

генеральний директор  Б.О. Барабаш 
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

СТВО «мЛИБОР»
2. Код за ЄДРПОУ 14226133
3. Місцезнаходження вул. Елеваторна, 1, м. Чернігів, Чернігівська 

обл., 14026
4. Міжміський код, телефон та факс 0462728763
5. Електронна поштова адреса mlibor-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.mlybor.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
19.04.2017 р. відбулася державна реєстрація змін до відомостей про 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР», що містяться в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на 
приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту.

Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, 
затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними збора-
ми акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛИБОР»  
13 квітня 2017р.Повне найменування акціонерного товариства до зміни - 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР».

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛИБОР».

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

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

директор хоменко О.м. підпис, м. п. 19.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мЛИБОР»

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 «Антонiнське ремонтно-транспортне пiдприємство»; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00909590; 3. Місцезнахо-
дження емітента: 31022 , Хмельницька обл, Красилiвський р-н, смт. 
Антонiни, вул Шосейна, 19; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
(03855 ) 5-11-76 (03855) 5-11-88; 5. Електронна поштова адреса емітента: 
rtp_ant@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації : www.ant-rtp.biznes-pro.
ua; 7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів 
18.04.2017р. (дата вчинення дії) у зв»язку iз затвердженням Статуту Това-
риства в новiй редакцiї припинено повноваження: - Голова правлiння Том-
чук Олександр Анатолiйович (паспорт: НА 523827 виданий Полонським 
РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 01.07.1998), володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 7.99093% на суму 13750.00 грн.; - член 
правлiння Нiкiтюк Михайло Iванович (паспорт: НА 230723 виданий 
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.12.1996), 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.95412% на суму 1641.75 
грн; -член правлiння Пiвнюк Андрiй Никонович (паспорт: НА 828467 ви-
даний Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 
03.02.2000), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.74868% на 
суму 9891.75 грн; -член правлiння Синюк Олександр Романович (паспорт: 
НА 792844 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй 
областi 15.12.1999), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
4.11635% на суму 7083.00 грн; - член правлiння Сукачук Олександр 
Iванович (паспорт: НА 793120 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в 
Хмельницькiй областi 23.12.1999), володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 2.90434% на суму 4997.50 грн; - член правлiння Яковчук Борис 
Никонович (паспорт: НА 519226 виданий Красилiвським РВ УМВС Украї-
на в Хмельницькiй областi 13.05.1998), володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 10.44386% на суму 17970.75 грн; - член правлiння Пас-
терук Галина Дмитрiвна (паспорт: НА 828404 виданий Красилiвським РВ 
УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.02.2000), володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 2.78680% на суму 4795.25 грн; - Голова 
ревiзiйної комiсiї Суха Надiя Дмитрiвна (паспорт: НА 828507 виданий 
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 03.02.2000), 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.84579% на суму 4896.75 
грн; - член ревiзiйної комiсiї Данилюк Тамiла Володимирiвна (паспорт: НВ 
385504 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 
14.02.2006), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40318% на 
суму 693.75 грн; - член ревiзiйної комiсiї Синюк Тетяна Юрiївна (паспорт: 
НА 793749 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй 
областi 12.01.2000), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0.57753% на суму 993.75 грн; - член ревiзiйної комiсiї Козацький Микола 
Михайлович (паспорт: НА 652744 виданий Красилiвським РВ УМВС Укра-
їна в Хмельницькiй областi 06.01.1999), володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн, - член ревiзiйної комiсiї 
Худий Сергiй Антонович (паспорт: НВ 102850 виданий Красилiвським РВ 
УМВС Україна в Хмельницькiй областi 24.05.2002), володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн; - Голова Наглядо-
вої ради Горбачук Леонiд Васильович (паспорт: НА 907509 виданий 
Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 07.02.2001), 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10.39403% на суму 
17885.00 грн; - член Наглядової ради Легай Анатолiй Михайлович (пас-
порт: НВ 065451 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй 
областi 15.02.2002), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.40318% на суму 693.75 грн; - член Наглядової ради Яцюк Володимир 
Васильович (паспорт: НВ 292532 виданий Красилiвським РВ УМВС Укра-
їна в Хмельницькiй областi 15.01.2004), володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.40318% на суму 693.75 грн.Cтрок, протягом якого ви-
щезазначені особи перебували на посадi - 5 рокiв.За рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв Ревiзiйна комiсiя не обиралася.

За рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2017р. (дата вчинення 
дії) обрано: - Директор Томчук Олександр Анатолiйович (паспорт: НА 
523827 виданий Полонським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 
01.07.1998), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.99093% на 
суму 13750.00 грн, строк, на який обрано особу - до моменту переобрання, 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правлiння 
ПАТ «Антонiнське РТП»; на строк 3 роки обрано: - Голова (обраний на за-
сіданні Наглядової ради 18.04.2017р.) Наглядової ради Горбачук Леонiд 
Васильович (паспорт: НА 907509 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна 
в Хмельницькiй областi 07.02.2001), є акцiонером, володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 10.39403% на суму 17885.00 грн, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова Наглядової ради ПАТ 
«Антонiнське РТП»; - член Наглядової ради Синюк Олександр Романович 
(паспорт: НА 792844 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в 
Хмельницькiй областi 15.12.1999), є акцiонером, володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 4.11635% на суму 7083.00 грн, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння ПАТ «Антонiнське 
РТП»; - член Наглядової ради Пастерук Галина Дмитрiвна (паспорт: НА 
828404 виданий Красилiвським РВ УМВС Україна в Хмельницькiй областi 
03.02.2000), є акцiонером., володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
2.78680% на суму 4795.25 грн, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв - член правлiння - головний бухгалтер ПАТ «Антонiнське РТП». 

Всі вищезазначені особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають.

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. Директор 
Томчук Олександр Анатолiйович.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТОНIНСьКЕ РЕмОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIдПРИємСТВО»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. 1. По-
вне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АО ГАЛАНТ», 01552492, вул. Чорноморська, б. 1,  

м. Київ, 04080, /044/ 463-74-38. 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 19.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: http://aogalant.kiev.ua/doc/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АО гАЛАНТ»
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Повідомлення про зміну складу посадових осіб
публічне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «мІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, 21050, 

місто Вінниця, вулиця Хлібна, 25, 
тел./факс (0432) 50-81-08/50-81-09, електронна поштова адреса 

info@ic-misto.com.ua , власний веб-сайт в мережі Інтернет - 
www.ic-misto.com.ua

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
18.04.2017 року у зв’язку із закінченням терміну перебування на по-
саді припинені повноваження: 

-голови Наглядової ради Фоміна Олександра Олександровича, 
паспорт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостян-
ським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 1 рік , 
акціями товариства не володіє є представником акціонера Терито-
ріальна громада м. Вінниці, частка в статутному капіталі якого – 
99,4%, розмір пакета акцій – 45 720 000,00 грн.; 

-члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайо-
вича, паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ле-
нінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 1 рік, 
представник акціонера Міське комунальне підприємство «Вінниця-
зеленбуд», частка в статутному капіталі якого – 0,3%, розмір пакета 
акцій – 140000,00 грн.; 

-члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вікторовича, пас-
порт серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським 
РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 3 роки, акціями 
товариства не володіє є представником акціонера Комунальне під-
приємство «Вінницька транспортна компанія», частка в статутному 
капіталі якого – 0,3%, розмір пакета акцій - 140000,00 грн.

- Ревізора Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 533460 вида-
ний Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, 
на посаді була 3 роки, акцiями Товариства не володiє, є представни-
ком акцiонера - юридичної особи Територіальна громада м. Вінниці, 
якiй належить 99,4 вiдсоткiв Статутного капiталу емiтента, розмір 
пакета акцій – 45 720 000,00 грн.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 
18.04.2017 року та рішення засідання Наглядової ради від 
18.04.2017 року щодо Голови Наглядової ради обрані строком 
на три роки: 

-голова Наглядової ради Фомін Олександр Олександрович, пас-
порт серія АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостян-
ським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 
5-ти років займав посаду головного лікаря міської клінічної лікарні 
швидкої медичної допомоги м. Вінниці, акцiями Товариства не 
володiє, є представником акціонера Комунальне підприємство «Ві-
нницька транспортна компанія», частка в статутному капіталі яко-
го  – 0,3%, розмір пакета акцій - 140000,00 грн.

- член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович, 
паспорт серія АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленін-
ським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх  
5 років займав посади т.в.о. директора МКП «Вінницький фонд муні-
ципальних інвестицій», заступника директора МКП «Вінницький 
фонд муніципальних інвестицій», заступника генерального дирек-
тора КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», фінансового директора 
ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора відділу внутрішнього аудиту 
Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», аудитора Консорціум 
«Індустріальна група», акцiями Товариства не володiє є представ-
ником акціонера Міське комунальне підприємство «Вінницязелен-
буд», частка в статутному капіталі якого – 0,3%, розмір пакета ак-
цій  – 140000,00 грн.; 

-член Наглядової ради Форманюк Микола Вікторович, паспорт 
серія АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленінським РВ 
УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років за-
ймав посади: генеральний директор КП «Вінницька транспортна 
компанія», Заступник міського голови м. Вінниці, акцiями Товари-
ства не володiє є представником акціонера Територіальна громада 
міста Вінниці, частка в статутному капіталі якого – 99,4%, розмір 
пакета акцій – 45 720 000,00 грн. 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 

18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревізора Тери-
торіальну громаду міста Вінниці, керуючий рахунком Вінницька 
міська рада код ЄДРПОУ 25512617, що володіє часткою в статутно-
му капіталі – 99,4%, розмір пакета акцій – 45 720 000,00 грн. в особі 
Луценко Наталії Дмитрівни паспорт АА 533460 виданий Ленiнським 
РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв 
Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; 
ПАТ «Страхова компанiя «Мiсто»- Ревiзор.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають.

Голова Правління Крамер Геннадій Леонідович пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, 
що він несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Інформація про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів
публічне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «мІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, 

25, 
тел./факс (0432) 50-81-08/50-81-09, електронна поштова адреса 

info@ic-misto.com.ua , власний веб-сайт в мережі Інтернет - 
www.ic-misto.com.ua

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його 
прийняв: 18 квітня 2017р.; Річні загальні збори акціонерів ПАТ «СК 
«Місто»

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема їх харак-
теру: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в пе-
ріод з 18.04.2017 року по 18.04.2018 року (включно), вартість яких 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності товариства та предметом (характе-
ром) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошо-
вих зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-
яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпоте-
ку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) 
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх 
осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), від-
ступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товари-
ства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених зна-
чних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів 
надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 
(Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

3. Гранична сукупна вартість правочинів: до 20000,00 тис. грн;
4. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінан-

сової звітності: складеної за міжнародними стандартами складає – 
65193 тис.грн.

5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): - 30,678%. 

6. Загальна кількість голосуючих акцій 460000 шт; 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у збо-

рах 460000 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» – 460000 голосів; 

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення - 0. 

Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, 
що він несе відповідальність згідно із законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАхОВА КОмПАНІя «мІСТО»
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РІЧНА ІНФОРмАЦІя емітента цінних паперів(для опублікування в 
офіційному друкованому виданні).

І. Основні відомості про емітента:1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К» Код за ЄДРПОУ-31566427, 
місцезнаходження – 17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки, 
вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3, тел. 044-522-84-71 044-490-57-95. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 19.04.2017р.3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 31566427.smida.gov.
ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Євроаудит» код за ЄДРПОУ 30437318.

Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 30.03.2016 ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Одержання То-
вариством позики на суму, що перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товари-
ства. 3. Змiна складу Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала прове-
дення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: -Обрали голову та секрета-
ря зборiв, лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв. -Не брати 
позику. - Звiльнити з посади Членiв наглядової ради Гавриленка В.М., 
Довжок Т.Є. та Довжка В.Є. та обрати Членiв наглядової ради в наступ-
ному складi: Гавриленко В.М., Довжок В.Є., Рубаха М.Г. та не укладати 
з членами Наглядової ради Товариства Гавриленко В.М., Рубахою М.Г. 
та Довжок В.Є. цивiльно-правових договорiв та не встановлювати їм ви-
нагороди.

Річні загальні збори акціонерів відбулися 22.04.2016 ПОРЯДОК ДЕН-
НИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї 
та затвердження регламенту Зборiв. 2. Звiт Голови Правлiння Товари-
ства про результати господарської дiяльностi у 2015 р. 3. Звiт Наглядової 
ради Товариства за 2015р. 4. ЗвiтРевiзора Товариства. 5. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Голови Правлiння 
та Ревiзора Товариства. 6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 
2015 р. 7. Затвердження рiчногозвiту Товариства за 2015 р. 8. Визначен-
ня основних напрямкiвдiяльностi Товариства у 2017 р. Особи, що подава-
ли пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведен-
ня рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради. Результа-
ти розгляду питань порядку денного: -Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв. -Вирiшили взяти до 
уваги звiт Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2015 рiк. 
-Вирiшили взяти до уваги звiт Наглядової ради Товариства про роботу 
Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. - Вирiшили взяти до уваги 
звiтРевiзора Товариства про роботу за 2015 рiк. - Вирiшели схвалити звiт 
Голови Правлiння Товариства про його роботу за 2015 рiк, звiт Наглядо-
вої ради Товариства про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк, 
звiтРевiзора Товариства про його роботу за 2015 рiк та визнати роботу 
вищезазначених органiвуправлiння Товариства за 2015 рiкзадовiльною. 
- Вирiшили винести питання розподiлення прибутку на позачерговi збори 
до кiнця 2016р. - Затвердити рiчнийзвiт Товариства за 2015 рiк. - Вирiшили 
затвердити запропонованiосновнi напрямки дiяльностi Товариства на 
2016 рiк.

04.07.2016р. Позачергові Збори не вдбулися в зв'язку тим, що усього 
для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в 
сукупностi володiють90 голосами, що складає 6% голосуючих акцiй Това-
риства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори То-
вариства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося 
менше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та 
затвердження регламенту Зборiв. 2. Одержання Товариством позики на 
суму, що перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства. Особа, що iнiцiювала 
проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова наглядової ради.

Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 28.09.2016. ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа, 
що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова на-
глядової ради. -Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю та 
затвердили регламент Зборiв. - надати попереднью згоду на вчинення 

Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством про-
тягом перiоду з 28.09.2016 р. по 30.12.2016р., в тому числi правочини, 
пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до 
умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання 
фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства, договорiв при-
дбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження 
будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди 
нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, 
договорiввiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу си-
ровини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з 
укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до 
цих договорiв на суму 300 000 000 (триста мiльйонiв) грн. 00 коп.

Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 26.12.2016. ПОРЯ-
ДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, 
лiчильноїкомiсiї та затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа, 
що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова 
наглядової ради. -Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю 
та затвердили регламент Зборiв. - надати попереднью згоду на вчинен-
ня Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством 
протягом перiоду з 30.12.2016 р. по 30.03.2017р., в тому числi право-
чини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням 
змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отри-
мання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання 
та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) авто-
транспортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв 
придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про вне-
сення змiн та доповнень до цих договорiв на суму 300 000 000 (триста 
мiльйонiв) грн. 00 коп.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного періоду: Сума 
нарахованих дивідендівза простими акціями - 3000000грн.;за привілейо-
ваними акціями -0. Нараховані дивіденди на одну акцію – 2000грн. Сума 
виплачених/перерахованих дивідендів – 0грн. Дата складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів 17.04.2017р. Дата прий-
няття Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЛС-К» рiшення 
про виплату дивiдендiв: 30.03.2017р. Дата складення перелiкуосiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв: 17.04.2017р. Розмiрдивiдендiв, 
що пiдлягаютьвиплатiвiдповiдно до рiшення позачергових загальних 
зборiв становить 3 000 000 (Три мiльйони гривень) 00 коп. Дивiденди ви-
плачуються iз прибутку емiтента за 2016 рiк. Строк виплати дивiдендiв: з 
17.04.2017р.до 17.10.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосеред-
ньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата усiєї суми 
дивiдендiв у повному обсязiвсiм особам, що мають право на отримання 
дивiдендiв.За результатами періоду, що передував звітному: Сума нара-
хованих дивідендівза простими акціями - 0грн.;за привілейованими акці-
ями -0. Нараховані дивіденди на одну акцію –0грн. Сума виплачених/пе-
рерахованих дивідендів – 0грн.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених 

форм).Основні показники фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 54301,7 70077,5
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

7977,2 7482,6

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 310,1 6166,8
Сумарна дебіторська заборгованість 5284,3 5741,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 26611,0 48024,8
Власний капітал 50945,6 48404,2
Статутний капітал 150,0 150,0
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

50758,1 48216,7

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3193,1 21653,6
Чистий прибуток (збиток) 2541,4 6256,2

голова правління  євстратов м.А.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«гАЛС-К»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 20 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

116

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

«Орлан-Транс».
КОД ЄДРПОУ емітента: 05461378.
Місцезнаходження емітента: 79056, м. Львів, вул. Пластова, 4.
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322940305.
Електронна поштова адреса емітента: orlantrans@dokaplus.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
19 квітня 2017 року відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, 

у складі посадових осіб ПАТ « Орлан-Транс « сталися наступні зміни:
Припинено повноваження:
Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт КО 

481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України у 
Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (паспорт СМ 
152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України у Київськiй 

обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович (паспорт СС 711618 

виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвський обл..), во-
лодіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Обрано:
Член Наглядової ради Ковальчук Сергiй Вiкторович (паспорт СС 711618 

виданий 04.03.1999 Калуським МВ УМВС в Iвано-Франкiвський обл..), во-
лодіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Член Наглядової ради Петраш Свiтлана Михайлiвна (паспорт КО 
481385 виданий 09.01.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України у 
Полтавськiй обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Член Наглядової ради Байда Володимир Анатолiйович (паспорт СМ 
152572 виданий 13.11.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України у Київськiй 
обл.) володіє 0,00% статутного капіталу емітента.

Посадових осіб призначено на підставі рішення загальних зборів акціо-
нерів від 19.04.2017р. Посадові особи емітента непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мають.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРЛАН-ТРАНС»

РІЧНА ІНФОРмАЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 

«хмельницьке будівельно монтажне управління №69», 01037442, Ві-
нницьке шосе, 4, м.Хмельницький, Хмельницька обл., 29011, (03822)  
63-30-49

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.bmu-69.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «хмЕЛьНИЦьКЕ БУдІВЕЛьНО мОНТАЖНЕ УПРАВЛІННя №69»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПАдИНСьКЕ», 19410232, Київська, 
Василькiвський, 08600, м. Василькiв, вул. Польова, 61, (045712) 4005.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит, 33304128.

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори. Дата – 19.04.16. кворум – 60.0544.
Питання порядку денного: 1.Про обрання голови та секретаря Загаль-

них зборiв акцiонерiв ПАТ «Западинське»; 2.Про обрання лiчильної комiсiї; 
3.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядо-
вої ради ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 4.Про розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ПАТ «Западин-
ське» за 2015 рiк; 5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 6.Затверджен-
ня рiчного звiту ПАТ «Западинське» за 2015 рiк; 7.Розподiл прибутку i 
збиткiв ПАТ «Западинське»; 8.Про звiльнення голови та члена ревiзiйної 
комiсiї; 9.Про обрання голови та члена ревiзiйної комiсiї.

Результати рішень: 1. Обрано Головою Загальних зборiв Воловенко 
Iгоря Михайловича та секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Лозовську 
Ольгу Iванiвну. 2. Обрано Головою лiчильної комiсiї Лозовську Ольгу 
Iванiвну, членом лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича та Лазеб-
ника Вiктора Сергiйовича. 3. Затверджено звiт Наглядової ради ПАТ «За-
падинське» за 2015 рiк. 4. Затверджено звiт виконавчого органу про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Западинське» за 2015 рiк.  
5. Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ «Западинське» за 2015 рiк.  
6. Результат рiшення. Затверджено рiчний звiт ПАТ «Западинське» за 2015 
рiк. 7. Збиток Товариства за 2015 рiк залишити на балансi Товариства, та 
покрити його за рахунок прибутку Товариства в наступних перiодах 
дiяльностi. 8. У зв’язку з закiнченням строку повноважень голови та члена 
ревiзiйної комiсiї, звiльнити з посади голови ревiзiйної комiсiї – Нужного 
Володимира Петровича та члена ревiзiйної комiсiї ТОВ «Матриця IКС».  
9. Обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї – Нужного Володимира Пе-
тровича та члена ревiзiйної комiсiї ТОВ «Матриця IКС».

Позачергові збори. Дата – 08.09.16. кворум - 60.057749%.
Питання порядку денного: 1.Про обрання голови та секретаря Загаль-

них зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ»; 2.Про обрання лiчильної 
комiсiї; 3.Про змiну типу та найменування Товариства; 4.Про затвердження 
та пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Головою Загальних зборiв Воловенко Iгоря Михайловича та 

секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Лозовську Ольгу Iванiвну. 2. Об-
рано Головою лiчильної комiсiї Лозовську Ольгу Iванiвну, членом лiчильної 
комiсiї Воловенко Iгоря Михайловича та Лазебника Вiктора Сергiйовича.  
3. Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. У зв’язку зi змiною типу Това-
риства змiнити найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПАДИНСЬКЕ» на наступне:

- повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАПАДИНСЬКЕ»;

- повне найменування росiйською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЗАПАДЫНСКОЕ»;

- повне найменування англiйською мовою – PRIVATE JOINT STOCK 
COMPANY «ZAPADYINSKE»;

- скорочене найменування українською мовою – ПРАТ «ЗАПАДИН-
СЬКЕ»;

- скорочене найменування росiйською мовою – ЧАО 
«ЗАПАДЫНСКОЕ»;

- скорочене найменування англiйською мовою – РJSC «ZAPADYINSKE «..
4. У зв’язку зi змiною найменування Товариства внести вiдповiднi змiни 

до Статуту Товариства та пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 
Уповноважити директора Товариства Ящинського Павла Анатолiйовича на 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.

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

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

Найменування показника Період
звіт-
ний 

попере-
дній

Усього активів 13339 13150
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8242 8243
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 8
Сумарна дебіторська заборгованість 715 511
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 23
Власний капітал 13282 13133
Статутний капітал 1500 1500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2961 2812
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 57 17
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.0248 -0.0242

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

0.0248 -0.0242

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000 6000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРОПТБАКАЛIя", 
01553439, 14026 Чернiгiвська область 
Новозаводський район, м.Чернiгiв, вул.
Любецька, 189, 04622 58270

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

19.04.2017 

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

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

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Аудиторська фірма "Надійність", 
32473281

5. Інформація про загальні збори Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 14.04.2016 р. Порядок денний: 1. Розгляд процедурного питан-
ня про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2.Розгляд 
процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.

3.Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. 
Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 4.Звiт Наглядової ради Това-
риства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 5.Звiт 
Правлiння Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду 
звiту. 6.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення про 
наслiдки розгляду звiту. 7.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподiлу 
прибутку за 2015 р. 8. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Това-
риства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до положень 
про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю шляхом 
їх викладення у нових редакцiях. 10. Розгляд питання про припинення повно-
важень (вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. 11. Розгляд питан-
ня про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 
цивiльно - правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Нагля-
дової ради Товариства. 12. Розгляд питання про припинення повноважень 
(вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Розгляд питання про 
обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов цивiльно - 
правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Питання до порядку денного були запропонованi головою Наглядової 
ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку 
денного розглянутi, i по кожному питанню прийнято вiдповiдне рiшення:  
1. Лiчильну комiсiю зборiв обрати у наступному складi: 1).Горбащенко М. М. - 
член Лiчильної комiсiї. 2).Колесникова Т. М. - член Лiчильної комiсiї.  
3).Авдiєнко I. М. - член Лiчильної комiсiї. 2. Обрати Секретарем загальних 
зборiв Павлюченко Л. М. 3. Рiчний звiт Товариства за 2015 р. затвердити.  
4. Звiт Наглядової ради за 2015 р. затвердити. 5. Звiт Правлiння Товари-
ства за 2015 р. затвердити. 6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу 
у 2015 роцi, про проведенi нею перевiрки. Затвердити висновки Ревiзiйної 
комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердити 
фiнансовi результати дiяльностi Товариства 2015 р. Затвердити рiчну 
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р. Чистий прибуток, отриманий То-
вариством у 2015 р., розподiлити наступним чином: -5% чистого прибутку 

направити на створення резервного капiталу; -95 % чистого прибутку, отри-
маного Товариством у 2015 р., залишити у розпорядженнi Товариства. 

Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8. Внести змiни та допо-
внення до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї, 
затвердити нову редакцiю Статуту. Доручити пiдписати нову редакцiю Ста-
туту Головi Правлiння Товариства Стахову Ю. В. 9. Внести змiн та допо-
внень до положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю шляхом їх викладення у нових редакцiях. 10. Припинити 
повноваження наступного персонального складу Наглядової ради: 1).ТОВ 
«ЦЄКК», в особi Директора Безсмертного О. М. - Голова Наглядової ради;

2).ДП «КК «РОШЕН», в особi Директора Осiяненка Г. Л. - член Наглядової 
ради; 3).Ярандiн В. А. - член Наглядової ради. 11.Обрано членами Наглядової 
ради: 1). Май Костянтин Владиславович (обрати термiном до наступних рiчних 
зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), представник акцiонера 
ТОВ «ЦЄКК» 2). Гончар Тетяна Володимирiвна (обрати термiном до наступних 
рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), представник 
акцiонера ДП «КК «РОШЕН» 3). Яковенко Антон Вiкторович (обрати термiном 
до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору), 
представник акцiонера ДП «КК «РОШЕН» 4). Вовчановський Євген Iванович 
(обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-
правового договору), представник акцiонера ТОВ «ЦЄКК» 5). Городнiчев Олексiй 
Петрович (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови 
цивiльно-правового договору), представник акцiонера ДП «КК «РОШЕН»  
12. Припинити повноваження наступного персонального складу Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, у зв'язку з закiнченням термiну на який було обрано: 1).Рти-
щева Людмила Степанiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї. 2).Алексєєв Юрiй Микола-
йович - член Ревiзiйної комiсiї. 3).Кондратенко Наталiя Богданiвна - член 
Ревiзiйної комiсiї. 13. Обрано членами Ревiзiйної комiсiї: 1). Траскiвська Ольга 
Анатолiївна (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити умови 
цивiльно-правового договору) 2). Боєва Галина Анатолiївна (обрати термiном 
до наступних рiчних зборiв; затвердити умови цивiльно-правового договору)  
3). Чаус Олена Якiвна (обрати термiном до наступних рiчних зборiв; затвердити 
умови цивiльно-правового договору)

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  54386  55718
Основні засоби (за залишковою вартістю)  53247  51652
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  403  327
Сумарна дебіторська заборгованість  593  3612
Грошові кошти та їх еквіваленти  26  7
Власний капітал  37062  36331
Статутний капітал  10668  10668
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 25350  24655

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  1885  2311
Поточні зобов'язання і забеспечення  15439  17076
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 0.02310360  0.06365330

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

 0.02310360  0.06365330

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  31640143  31640143
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

голова правлiння ____________ Стахов Юрiй Вячеславович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Мо-
лодіжна мода»

2. Код за ЄДРПОУ 04592760.
3.Місцезнаходження 10014 м. Житомир Площа Перемоги, буд.3.
4.Міжміський код, телефон та факс 0412 474529 474527
5.Електронна поштова адреса molmoda@emzvіt.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.molodіzhnamoda.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повно-

важення Голови, члена Наглядової ради Товариства Савенця Михайла 
Iвановича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
18.05201 %. На посаді Голови, члена Наглядової ради Товариства перебу-
вав з 18.04.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Замість вищевказаної особи на дану посаду нікого не призначено, так як 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мОЛОдІЖНА мОдА»
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обрання голови і членів Наглядової ради є виключною компетенцією за-
гальних зборів акціонерів, новий склад Наглядової ради Товариства буде 
обрано загальними зборами акціонерів.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повно-
важення члена Наглядової ради Товариства Савенця Юрія Iвановича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 49.97450 %. На 
посаді члена Наглядової ради Товариства перебував з 18.04.2014 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість вищевказаної осо-
би на дану посаду нікого не призначено, так як обрання членів Наглядової 
ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад 
Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами акціонерів.

В зв’язку із закінченням терміну обрання 18.04.2017 р. припинені повно-

важення члена Наглядової ради юридичної особи - Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОНВI» (код за ЄДРПОУ 24705171), яке володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 24.93626 %. На посаді члена 
Наглядової ради ТОВ «ОНВІ» перебувало з 18.04.2014 р. Замість вищевка-
заної особи на дану посаду нікого не призначено, так як обрання членів 
Наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, 
новий склад Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами 
акціонерів.

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

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

2. директор Сметаніна Леонора Леонідівна 18.04.2017 року.

РІЧНА ІНФОРмАЦІяемітента цінних паперів(для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)

І. Основні відомості про емітента:1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК», Код за ЄДРПОУ-30057276, 
місцезнаходження – 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятин-
ська, 14, тел. 044-522-84-71 044-490-57-95.2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
19.04.2017р.3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: 30057276.smida.gov.ua. 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Євроаудит» код за ЄДРПОУ 
30437318.

5. Інформація про загальні збори:
30.03.2016 Позачергові загальні збори не вдбулися в зв'язку тим, що 

усього для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в 
сукупностiволодiють 21 голосами, що складає 15% голосуючих акцiй Това-
риства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори Това-
риства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося мен-
ше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвер-
дження регламенту Зборiв.2. Одержання Товариством позики на суму, що 
перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства.Особа, що iнiцiювала проведен-
ня рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Ревiзорпiдприємства.

Річні загальні збори відбулися 22.04.2016ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ: 
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвер-
дження регламенту Зборiв.2. Звiт Голови Правлiння Товариства про ре-
зультати господарської дiяльностi у 2015р.3. ЗвiтРевiзора Товариства у 
2015р.4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Голови Правлiння 
та Ревiзора Товариства.5. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 
2015 р.6. Затвердження рiчногозвiту Товариства за 2015 р.7. Визначення 
основних напрямкiвдiяльностi Товариства у 2016 р.Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не подавались.Результати розгляду питань порядку 
денного:- Обрали голову та секретаря зборiв, лiчильнукомiсiю та затверди-
ли регламент Зборiв.-Вирiшили взяти до уваги звiт Голови Правлiння Това-
риства про його роботу за 2015 рiк. Рiшення за наслiдками розгляду звiту 
прийняти при розглядi питання № 4 порядку денного Зборiв.-Вирiшили взя-
ти до уваги звiтРевiзора Товариства про роботу за 2015 рiк. Рiшення за 
наслiдками розгляду звiту прийняти при розглядi питання № 4 порядку 
денного.-Вирiшили схвалити звiт Голови Правлiння Товариства за 2015 рiк, 
звiтРевiзора Товариства за 2015 рiк та визнати роботу вищезазначених 
органiвуправлiння Товариства за 2015 рiкзадовiльною.-Вирiшили не 
розподiляти прибуток Товариства за 2015 р.- Вирiшили затвердити 
рiчнийзвiт Товариства за 2015рiк.- Затвердити основнi напрямки дiяльностi 
Товариства на 2016 рiк, запропонованiЧернiковою О.С.

04.07.2016р. Позачергові Збори не вдбулися в зв'язку тим, що усього 
для участi у Зборах зареєструвалися акцiонери Товариства, якi в 
сукупностiволодiють 21 голосами, що складає 15% голосуючих акцiй Това-
риства. Зг. ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» збори Това-
риства не мають кворуму так як для участi у зборах зареєструвалося мен-
ше 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙЗБОРIВ: 
1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та затвер-
дження регламенту Зборiв. 2. Одержання Товариством позики на суму, що 
перевищує 25 вiдсоткiвактивiв Товариства.Особа, що iнiцiювала проведен-
ня рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Ревiзорпiдприємства.

Позачергові загальні збори вдбулися28.09.2016р.. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та 
затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.Особа, що iнiцiювала про-
ведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова правлiнняпiдприємства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.Результати 
розгляду питань порядку денного:- Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв.- надали попередню зго-
ду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом перiоду з 28.09.2016 р. по 30.12.2016 р., в тому 
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або вне-
сенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотран-
спортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв при-
дбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесен-
ня змiн та доповнень до цих договорiв на суму 250 000 000 (двiстi 
п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп.

Позачергові загальні збори вдбулися26.12.2016р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ЗБОРIВ: 1. Про обрання, голови та секретаря зборiв, лiчильноїкомiсiї та 
затвердження регламенту Зборiв. 2. Прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.Особа, що iнiцiювала про-
ведення рiчних загальних зборiвакцiонерiв: Голова правлiнняпiдприємства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались.Результати 
розгляду питань порядку денного:- Обрали голову та секретаря зборiв, 
лiчильнукомiсiю та затвердили регламент Зборiв.- надали попередню зго-
ду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом перiоду з 30.12.2016 р. по 30.03.2017 р., в тому 
числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або вне-
сенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або 
отримання фiнансових позик, в тому числiспiвробiтникам Товариства, 
договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та 
вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, 
договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотран-
спортних засобiв, договорiввiдступлення права вимоги, договорiв при-
дбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, 
правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесен-
ня змiн та доповнень до цих договорiв на суму 250 000 000 (двiстi 
п’ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емі-
тентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 5465,8 5479,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції 5350,0 5350,0
Виробничі запаси 0,3 -
Сумарна дебіторська заборгованість 100,3 97,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 15,3 32,4
Власний капітал 50,7 (130,9)
Статутний капітал 70,0 70,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50,7 (130,9)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5345,0 5540,3
Поточні зобов'язання і забезпечення - -
Чистий прибуток (збиток) 182,0 4,2

голова правління  Чернікова О.С.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АйПЕК»



№75, 20 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

119

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 «ЗАПАдИНСьКЕ» 2. Код за ЄДРПОУ: 19410232 
3. Місцезнаходження: 08600, м. Василькiв, вул. Польова, 61 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (04571) 2-40-05 (04571) 2-40-05 5. Електронна по-
штова адреса: info@kolhoz.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.19410232.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 

№  18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням строку 
повноважень, повноваження Голови наглядової ради товариства Драгана 
Андрiя Юрiйовича. Частка якою володiє Драган А.Ю. у статутному капiталi това-
риства складає 13,0200 вiдсоткiв. У Драгана А.Ю. вiдсутнi судимостi за корисливi 
чи посадовi злочини. Посаду Голови наглядової ради займав протягом 3 рокiв. 
Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв акцiонерiв. 
Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням стро-
ку повноважень, повноваження члена наглядової ради товариства 
ТОВ  «Гостиний двiр». Частка якою володiє ТОВ «Гостиний двiр» у статут-
ному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. Посаду члена наглядової 
ради займало протягом 3 рокiв. Пiдстава припинення повноваження – 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 
№  18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) припинено, у звязку з закiнченням строку 
повноважень, повноваження члена наглядової ради товариства Мiрошника 
Сергiя Миколайовича. Частка якою володiє Мiрошник С.М. у статутному капiталi 
товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У Мiрошника С.М. вiдсутнi судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини. Посаду члена наглядової ради займав протягом 
3 рокiв. Пiдстава припинення повноваження – рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв. Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду Голови наглядової 
ради товариства Драгана Андрiя Юрiйовича. Частка якою володiє Драган 
А.Ю. у статутному капiталi товариства складає 13,0200 вiдсоткiв. У Драга-
на А.Ю. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа обира-
ється на посаду Голови наглядової ради строком на три роки. Драган А.Ю. 
є акцiонером ПРАТ «Западинське». Драган А.Ю. протягом останiх 5-и рокiв 
обiймав наступнiп осади - Директор ТОВ «Матриця Iкс», директор 

ТОВ  «Кредо актив есет менеджмент». Особа ненадала згоду на розкриття 
персональних данних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 
№ 18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду члена наглядової 
ради товариства Нужного Володимира Петровича. Частка якою володiє 
Нужний В.П. у статутному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У 
Нужного В.П. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа 
обирається на посаду члена наглядової ради строком на три роки. Нуж-
ний  В.П. є акцiонером ПРАТ «Западинське». Нужний В.П. протягом останiх 
5-и рокiв обiймав наступнi осади - Директор ТОВ «Бетонодом», директор 
ТОВ  «УкрЗiп». Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Западинське» (Протокол 
№  18-04/17 вiд 18 квiтня 2017 року) обрано на посаду члена наглядової ради 
товариства Мiрошника Сергiя Миколайовича. Частка якою володiє 
Мiрошник  С.М. у статутному капiталi товариства складає 0,001 вiдсоткiв. У 
Мiрошника С.М. вiдсутнi судимостi за корисливi чи посадовi злочини. Особа 
обирається на посаду члена наглядової ради строком на три роки. Мiрошник  С.М. 
є акцiонером ПРАТ «Западинське». Мiрошник С.М. протягом останiх 5-и рокiв 
обiймав наступнi посади - Директор ТОВ «Гостиний двiр», директор 
ТОВ  «Зiппер». Особа не надала згоду на розкриття персональних данних.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Западинське» (Протокол № 18-04/17 
вiд «18» квiтня 2017 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень, пе-
реобрано Ящинського Павла Анатолiйовича на посаду Директора 
ПрАТ  «Западинське» безстроково, згiдно Статуту ПрАТ «Западинське». 
Посаду Директора ПрАТ «Западинське» займав протягом 3 рокiв. Частка в 
статутному капiталi ПрАТ «Западинське» - 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава припинення повноважен-
ня  – рiшення Наглядової ради ПрАТ «Западинське». Особа не надала зго-
ду на розкриття персональних даних.

Рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Западинське» (Протокол № 18-04/17 
вiд «18» квiтня 2017 року) у зв’язку з закiнченням строку повноважень, пе-
реобрано Ящинського Павла Анатолiйовича на посаду Директора 
ПрАТ  «Западинське» безстроково, згiдно Статуту ПрАТ «Западинське». 
Ящинський П.А не є акцiонером ПРАТ «Западинське». Частка в статутному 
капiталi ПрАТ «Западинське» - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5-ти рокiв особа займала 
наступнi посади: Директор ПРАТ «Харкiвський завод електротехнiчного об-
ладнання», ПРАТ «Молнiя». Особа не надала згоду на розкриття персо-
нальних даних.

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

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

директор ящинський Павло Анатолiйович, 18.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПОЛТАВСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІд-
ПРИємСТВО 1662»; 2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01350305; 
3.Місцезнаходження - 36014, м.Полтава, вул.Харчовиків, 13; 4.Міжміський код, 
телефон та факс - (0532)678155/678182; 5.Електронна поштова адреса – 
01350305@atrep.com.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – http://01350305.smida.
gov.ua; 7. Вид особливої інформації - Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
ПрАТ «ПАТП 1662» повідомляє, що 18.04.2017р. рішенням чергових загаль-

них зборів акціонерів (протокол № 1) прийнято рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної госпо-
дарської діяльності, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні 
правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не пе-
ревищуватиме 1000000,00 (один мільйон) гривень або її еквівалент в іноземній 
валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату 

вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження 
(купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового 
поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого 
майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, 
будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, ви-
робів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і 
обов’язків та інших об’єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; право-
чини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товари-
ства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 453 700 грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає - 220,41%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 564544 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 564544 шт.; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» - 564544 шт.; кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0 (нуль) шт.

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

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

2. голова правління (підпис) А.А. Павленко 18.04.2017р.

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 ТОВАРИ-

СТВО «ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-
БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД»»

2. Код за ЄДРПОУ - 05527640
3. Місцезнаходження - 35705, Рівненська область, місто Здолбунів, вул. 

Мартинівка, 14А
4. Міжміський код, телефон та факс - (0362) 69-34-50, (0362) 69-34-09

5. Електронна поштова адреса - zdolbunivsrb@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - zdolb.pat.ua
7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

На загальних зборах акціонерів, які відбулися 18.04.2017 року (протокол 
№ 01-2017 від 18.04.2017 року) було прийнято рішення про схвалення зна-
чних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товари-
ством «Здолбунівсільгосприббуд» в особі директора або уповноважених ним 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗдОЛБУНIВСьКЕ СIЛьСьКОгОСПОдАРСьКЕ РИБОВОдНО-
БУдIВЕЛьНЕ ПIдПРИємСТВО «ЗдОЛБУНIВСIЛьгОСПРИББУд»»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 20 квітня 2017 р. 
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осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення та-
ких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриман-
ням наступної граничної вартості: 1) договори про продаж основних засобів 
за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою 
від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 
500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку Украї-
ни, що діє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне від-
чуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг това-
риством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, 
прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 
EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на 
момент укладення договору; 3) договори про продаж основних засобів, това-
рів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову 
вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; 4) кредит-
ні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку Укра-
їни на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження су-
мою; 5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних 
засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші дого-

вори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обме-
ження сумою; 6) договори застави основних засобів – без обмеження сумою; 
7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без об-
меження сумою; 8) здійснення банківських переказів та інших фінансових 
операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження 
сумою; 9) здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не 
перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національ-
ного банку України, що діє на момент здійснення переказу. Гранична сукуп-
ність вартості правочинів не встановлювалась. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 1226,3 тис. грн. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що зареєстрова-
ні для участі у загальних зборах: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 1289687; Кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Петрук Віталій Борисович. 18.04.2017 року.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента: 1.Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОПIЛь-
НяНСьКЕ хЛIБОПРИймАЛьНЕ ПIдПРИємСТВО», код за 
ЄДРПОУ 00954001, місцезнаходження 13501 Житомирська обл., смт. Попiльня 
вул. Фрунзе, буд. 117, міжміський код та телефон емітента (04137) 2-51-82. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії 18.04.2017 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію www.pophpp.ho.ua. 4.Найменуван-
ня аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ 
33253896. 5.Інформація про загальні збори: Черговi загальнi збори акцiонерiв 
були проведені 27.11.2016 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Обрання секретаря Загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення Загальних зборiв. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової ради за 2015 р. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту виконавчого органу за 2015 р. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї 
товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. 
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за результатами роботи в 
2015 роцi. 8. Припинення повноважень голови та членiв наглядової ради Това-
риства. 9.Обрання членiв наглядової ради Товариства. 10.Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою i членами Наглядо-
вої ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. З усіх питань, що 
розглядалися на загальних зборах акціонерів, були прийняті рішення. 6.Інфор-
мація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  6179  6642
Основні засоби (за залишковою вартістю)  178  353
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  5997  621
Грошові кошти та їх еквіваленти  4  5668
Власний капітал  6019  6483
Статутний капітал  827  827
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  4374  4838
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  155  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  5  159
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 -0.0279816  0.2923259

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

 -0.0279816  0.2923259

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  16546600  16546600
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

-- -- 

у відсотках від статутно-
го капіталу 

-- -- 

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

-- -- 

директор ____________ Пейчев Iван Iванович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АРЦИЗьКЕ хЛІБОПРИймАЛьНЕ ПІд-
ПРИємСТВО» 2. Код за ЄДРПОУ: 00955236 3. Місцезнаходження: 
68400, Одеська обл., місто Арциз, вул. Чапаєва, буд. 44 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 0 (4845) 3-10-47 / 0 (4845) 3-13-78 5. Електронна поштова 
адреса: arciz@usilos.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: arziz-hpp.com.
ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних 
зборів від 13 квітня 2017 року) припинено повноваження ревізора Мідляр 
Олени Олександрівни, яку було обрано на термін до прийняття рішення 

зборами акціонерів про припинення її повноважень. Рішення прийнято на 
підставі ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни у 
персональному складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа пере-
бувала на посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного това-
риства «Арцизьке хлібоприймальне підприємство» (протокол загальних 
зборів від 13 квітня 2017 року) обрано ревізором Ангаткіну Ірину Гаврилів-
ну. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Особа не воло-
діє часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні 
п’ять років: аудитор. Особу обрано на термін до прийняття загальними збо-
рами рішення про припинення повноважень.

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

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

директор  грищенко Валентина дмитрівна

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Лiктрави», код за ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження 10001, м. Жито-

мир, Шосе Київське, буд.21, міжміський код та телефон емітента (0412) 
428021.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017 р.

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

генеральний директор ______________Скробанскi Войчех Анджей

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛIКТРАВИ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЖАШКIВСьКИй ЕЛЕВАТОР»
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Жашкiвський елеватор», 00956916, вул. Вокзальна 1, м.Жашкiв, 
Жашкiвський, Черкаська, 19200, (04747) 61192

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: zh-gelevator.ck.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 компанія 
«П.С.П. Аудит»., 36412992.

5. Інформація про загальні збори 12.04.2016, чергові. Порядок денний:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи за-

гальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: 1. Головою зборiв обрати 
Пальонко Н. В., директора ПАТ « Жашкiвський елеватор».

2. Президiю зборiв обрати у складi 3 осiб : Самюель Робар, Пальонко 
Нiна Василiвна, Кучинська Людмила Анатолiївна.

3. Секретарiат обрати у кiлькостi одної особи : Кучинської Л. А.
4. Рахункову комiсiю обрати у кiлькостi 3 осiб: Бондар Григорiй Дмитро-

вич, голова комiсiї, Литвиненко Юлiя Григорiвна, секретар комiсiї, Рокша 
Галина Iлькiвна, член комiсiї.

5.Затвердити наступний Регламент зборiв: виступ основних доповiдачiв 
- до 20 хв. виступ з мiсць - до 3 хв.

2. Звiт Директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк . 
Прийняте рiшення: Звiт Директора Товариства про пiдсумки дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. Прийняте рiшення :
Звiт Наглядової Ради Товариства прийняти до вiдома.
4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Прийняте рiшення 1. Звiт та висновки 

Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2015 рiк прийняти до вiдома. 2.Затвердити проведене списання 
основних засобiв в зв'язку з виходом iз ладу та непридатнiстю для викорис-
тання у майбутньому: 

- свинарник (інвентарний №696) первісна вартість 185845 грн.74 коп.
Залишкова вартість 95558 грн. 60 коп.
5. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк, 

звiтiв Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк, звiти Наглядо-

вої ради i ревiзiйної комiсiї. 
6. Затвердження розподiлу прибутку ( збиткiв ) товариства за результа-

тами дiяльностi за 2015 рiк. Прийняте рiшення:
Чистий прибуток товариства за результатами дiяльностi за 2015 рiк не 

розподiляти з метою невiдволiкання обiгових коштiв i направити на 
iнвестицiйнi проекти на 2016 рiк. 

7. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. Прийняте 
рiшення: Затвердити наступнi значнi правочини, тобто правочини, ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства : - за 2013 рiк - 11 125 000грн. - за 2014 рiк - 11 234 000грн. - за 2015 рік 
- 11 218 000грн. 1.1. Затвердити наступнi правочини, якi були вчинененi 
Товариством у ходi поточної дiяльностi у 2015 роцi за погодженням з На-
глядовою Радою:

- Угоди мiж ПАТ « Жашкiвський елеватор» та ТОВ « Суффле Агро Укра-
їна» про надання позики ( поворотної фiнансової допомоги ) для поповне-
ння обiгових коштiв позичальника для використання за цiльовим призна-
ченням : - вiд 4 серпня 2015 року на суму 30 000 000 грн. - Договори про 
надання послуг по роботi з зерном з ТОВ

« Суффле Агро Україна . 1.1.1.Пiдтвердити право пiдпису директора 
Пальонко Нiни Василiвни на наступних значних правочинах, якi були 
вчиненi Товариством у ходi поточної дiяльностi у 2015 роцi , за погоджен-
ням з Наглядовою Радою : - угоди мiж ПАТ « Жашкiвський елеватор» та 
ТОВ « Суффле Агро Україна» про надання позики ( поворотної фiнансової 
допомоги ) для поповнення обiгових коштiв позичальника для використан-
ня за цiльовим призначенням : - вiд 23 січня 2015 року на суму 5 000 000 
грн. - вiд 04 серпня 2015 року на суму 5 000 000 грн. - вiд 04 серпня 2015 
року на суму 30 000 000 грн.

1.2.Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть бути 
вчиненi Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у 2016-
2017  р.р. : - Договори позики ( поворотної фiнансової допомоги ) iз ТОВ» 
Суффле Агро Україна», - Договори про надання послуг сертифiкованого 
складу. 1.2.1.Надати повноваження Наглядовiй Радi Товариства на влас-
ний розсуд визначати умови значних правочинiв ( включаючи суму та строк 
вказаних Договорiв ), що вiдносяться до компетенцiї зборiв акцiонерiв, у 
2016-2017р. р .

1.2.2. Вповноважити директора Товариства Пальонко Нiну Василiвну на 
пiдписання договорiв вiд iменi Товариства.

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

ІІ.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 53846 44873
Основні засоби (за залишковою вартістю) 39759 36162
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 11683 5970
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 13
Власний капітал 51464 40944
Статутний капітал 3052 3052
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 41777 31526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 192 199
Поточні зобов'язання і забезпечення 2190 3730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,8618 -0,0812

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

0,8618 -0,0812

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12206800 12206800
Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викупались

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

емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРАГА АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 31167690
3. Місцезнаходження 03142 м. Київ вул. Академiка 

Кримського, буд.27
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-77-00 (044) 207-77-00
5. Електронна поштова адреса a.chernov@praga-auto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.praga-auto.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 

№19/4-17 вiд 19.04.2017 року) припинено повноваження посадової особи 
Ревізора Товариства Корбана Валерія Павловича. Дата прийняття рі-

шення 19.04.2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку 
повноважень та необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 09.12.2014 р. - 
19.04.2017 р. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№19/4-17 вiд 19.04.2017 року) обрано Ревізором Товариства Корбана 
Валерія Павловича. Дата прийняття рішення 19.04.2017 року. Рішення 
прийнято у зв’язку з необхідністю обрати Ревізора на новий термін. Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товари-
ства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Cтрок, на який призначено особу: 5 років. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: ТОВ «Автоцентр Прага 
Авто на Кільцевій» генеральний директор, Ревізор ПрАТ «ПРАГА 
АВТО». 

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

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

3.2. Найменування посади. Генеральний директор Харун Леонід Васи-
льович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРАгА АВТО»
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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, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-
СьКА гАЛУЗЕВА КОмПА-
НІя ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ПИВА, БЕЗАЛКОгОЛьНИх 
НАПОЇВ ТА мІНЕРАЛьНИх 
ВОд «УКРПИВО», 14297558, 
вул. Мала Житомирська, 3, А, м. Київ, 
Шевченківський, 01001, Україна, 
(044) 278-33-95

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

18.04.2017

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

 http://ukrpivo.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 «УКРАЇН-
СьКИй НАУКОВО-
дОСЛІдНИй ІНСТИТУТ 
НЕРУйНІВНОгО КОН-
ТРОЛЮ», 32828482, Набережно-
Лугова, 8, м. Київ, Подільський, 
04071, Україна, 0445313726

2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформа-
ції у загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Комісії

19.04.2017

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

http://autondt.com

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 «мIЖНАРОдНА IНВЕСТИЦIйНА гРУ-
ПА»

2. Код за ЄДРПОУ: 33690928
3. Місцезнаходження: 03033 м. Київ вул. Саксаганського, буд.41
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про подовження повноважень прийнято загальними зборами 

ПрАТ «МІГ» від 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи 
виконано на підставі Протоколу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017.

БУРЛАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА (паспорт: серія КМ номер 
492051 виданий 28.09.2007 р. Ізмаїльським МВ ГУ МВС України в Одеській 
обл.) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ «МІГ».

Рішення про подовження повноважень прийнято загальними зборами 
ПрАТ «МІГ» від 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи 
виконано на підставі Протоколу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017. 

ПОВОРОЗНИК ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА (паспорт: серія СМ номер 821514 
виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл.) об-
рано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «МІГ».

Рішення про призначення прийнято загальними зборами ПрАТ «МІГ» 
від 14.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу загальних зборів №1/2017 від 14.04.2017.

Посадова особа Бурлаченко Микола Миколайович (паспорт: серія КК 
номер 482707 виданий 03.07.2000 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в 
Одеській обл.) призначена на вакантну посаду Ревізора акціонерного това-
риства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова наглядової 
ради ПрАТ «МЕК».

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

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

Президент  Воробйов яків Анатолійович

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

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

ТОВАРИСТВО «мІЖНАРОдНА ЕНЕРгЕТИЧНА КОм-
ПАНІя»

2. Код за ЄДРПОУ: 36285564
3. Місцезнаходження: 01004 м. Київ вул. Горького, буд. 7в
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-83 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: mek.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про подовження повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 
14.04.2017 р. 

Бурлаченко Микола Миколайович (паспорт: серія КК номер 482707 ви-
даний 03.07.2000 р. Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл.), подо-
вження повноважень на посаді Голова Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Голова наглядової ради ПрАТ «МЕК». 

Рішення про подовження повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 14.04.2017 р. Подовження повноважень посадової особи вико-
нано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 
14.04.2017 р.

Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія СМ номер 821514 виданий 
10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській обл.) подовжено 
повноваження на посаді Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Член Наглядової ради ПрАТ «МЕК». 

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 
14.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоко-
лу Загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 14.04.2017 р.

Посадова особа Воробйов Яків Анатолійович (не надано згоди на роз-
криття паспортних даних) призначена на вакантну посаду Ревізора акціо-
нерного товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 
5  років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Пре-
зидент ПрАТ «МІГ».

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

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

голова Правління  дубовой О.Ф.
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРгО-
ПОСТАЧАЛьНА КОмПАНIя 
«хЕРСОНОБЛЕНЕРгО», 
05396638 Херсонська , Суворовський, 
73000, мiсто Херсон, Пестеля, 5/ 0552/ 
26-45-14,

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

19.04.2017

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

www.ksoe.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «Свiт», 23527046

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Черговi Загальнi збори акцiонерiв  
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiдбулися 30.03.2016 р. З наступним 
порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариства), 
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Товариства.; 2. Про 
порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.; 3. Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння Товариства.; 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 
Товариства.; 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.; 6. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.; 7. Розподiл прибутку та збиткiв 
Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.; 8. Про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.; 10. Затвердження умов 
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, затвердження 
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради.;
11. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.; 
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагоро-
ди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.; 14. Про схвалення та/
або вчинення правочинiв.; 15. Про схвалення/надання згоди на внесення 
змiн в умови договору/договорiв, що укладений/укладенi з ПАТ «Альфа-
Банк».;16. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
17. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. По усiх 
питаннях порядку денного проводиться голосування iз розрахунку одна 
проста iменна акцiя – один голос. Голосування за усiма питаннями 
порядку денного проводиться бюлетенями. Результати розгляду питань 
порядку денного: По питанням порядку денного №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,
13,14,15,16,17 рішення прийнято згідно запропонованим проектам 
рішень. По питанням порядку денного, голосування по яким кумулятивне 
№№ 9,12 обрано осіб у органи товариства із запропонованих кандидатур 
та повністю сформований склад органів.
21.09.2016 р. відбулися позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЕК 
"Херсонобленерго", ініціатором яких виступила Наглядова рада 
Товариства, з наступним порядком денним: 1. Обрання членiв лiчильної

комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО» (далi – Товариство), припинення повноважень членiв 
лiчильної комiсiї.; 2. Про порядок проведення позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.; 3. Про схвалення/надання згоди на укладен-
ня договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 4. Про схвалення/надання 
згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 5. Про 
схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».; 6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 7. Про схвалення/надання згоди на укладення 
договору поруки з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 8. Про схвалення/надання згоди 
на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 9. Про схвалення/
надання згоди на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з  
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 11. Про схвалення/надання згоди на укладення 
договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 12. Про схвалення/надання згоди 
на укладення договору застави з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».; 13. Прийняття 
рiшення щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр про вiдкриття 
кредитної лiнiї, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».; 14. Прийняття рiшення 
щодо погодження внесення змiн у дiючий Договiр поруки та Договiр застави, 
що укладенi з ПАТ «СБЕРБАНК».; 15. Прийняття рiшення щодо погодження 
внесення змiн у дiючий Договiр поруки, укладений з  
ПАТ «СБЕРБАНК». По усiх питаннях порядку денного проводиться 
голосування iз розрахунку одна проста iменна акцiя – один голос. Голосу-
вання за усiма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями. 
Результати розгляду питань порядку денного: По всім питанням порядку 
денного рішення прийнято згідно запропонованим проектам рішень.
6. Інформація про дивіденди. Черговими загальними зборами акцiонерiв 
№ 23, якi вiдбулися 30.03.2016р., прийнято наступне рiшення щодо 
виплати дивiдендiв: У зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками 
роботи Товариства в 2015 роцi, прибуток за 2015 рiк не розподiляти та 
вiдрахування до резервного фонду не здiйснювати.
Черговими загальними зборами акцiонерiв № 25, якi вiдбулися 
13.04.2017р., прийнято наступне рішення щодо виплати дивідендів: У 
зв’язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 
2016 роцi, прибуток за 2016 рiк не розподіляти та відрахування до 
резервного фонду не здійснювати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1571619 1413253
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1006566 979661
Довгострокові фінансові інвестиції 20190 20892
Запаси 35694 42757
Сумарна дебіторська заборгованість 380380 254673
Грошові кошти та їх еквіваленти 32156 28982
Власний капітал 290416 368101
Статутний капітал 44724 44724
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -745848 -704510
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 546849 515583
Поточні зобов'язання і забезпечення 734354 529569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.43425 -0.81984
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.43425 -0.81984

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 178895040 178895040
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

голова правління ПАТ «ЕК «херсонобленерго»        І.м.Сафронов

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р I. Основні відомості 
про емітента: 1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство Черняхівський завод«Авангард», код за ЄДРПОУ: 02969662, місцезна-
ходження : 12300 Житомирська область Черняхiвський смт. Черняхiв  
вул. Iндустрiальна, 24-В, міжміський код та телефон емітента: (04134)4-82-61; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії :18 квітня 2017 р.; 3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.ztavangard.
inf.ua; 4.Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою від-
повідальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ: 33253896, 

якою проведений аудит фінансової звітності. 5 Із-за того що товаристов не 
здійснює господарську діяльність чергові та позачергові загальнi збори 
акцiонерiв емітента у 2016 році не скликались, тому і не проводились.6. За 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось. II. Основні показники фінансово-господарської ді-
яльності підприємства (тис. грн.)

Найменування
Показника

період
звітний попередній

Усього активів  1689  1689

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЧЕРНяхІВСьКИй ЗАВОд «АВАНгАРд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Адм 
IЛЛIЧIВСьК» 

2. Код за ЄДРПОУ 32790234
3. Місцезнаходження 68001 Чорноморськ Транспортна, 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0487965700 0482304932

5. Електронна поштова адреса victoriya.pysmenna@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 
правочи-

нів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за даними 
останньої річної фінансової 

звітності
(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 14.04.2017 200 000 655 501 30,51 %
2 14.04.2017 163 875  655 501 25 %
3 14.04.2017 163 875  655 501 25 %
4 14.04.2017 163 875  655 501 25 %
5 14.04.2017 163 875  655 501 25 %
6 14.04.2017 163 875  655 501 25 %
Зміст інформації
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
(надалі також – «Емітент») було прийняте рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з 
моменту проведення Чергових загальних зборів, а саме - договору (ів) 
поворотної фінансової допомоги, Емітент за яким(и) виступає боржни-
ком, гранична сукупна вартість якого становить 200 000 000 грн; вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  
655 501 000 грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочину 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) – 30,51 %; загальна кількість голосуючих акцій - 
985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття 
рішення - 0 шт. 
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на укладення 
договору (договорів) на переробку насіння соняшнику на давальницьких 
умовах між Товариством та ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (код згідно з 
ЄДРПОУ – 20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може 
перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого 
договору (договорів); вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності 655 501 000 грн; співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає орієнтовно 
25%, загальна кількість голосуючих акцій - 985 820 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -  
985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рішення - 0 шт.

14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на укладення 
договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за 
законодавством Швейцарії ADM International Sàrl, сукупна вартість 
предмету якого (яких) може перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких 
додаткових угод до такого договору (договорів); вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій - 
985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття 
рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення 
договору (договорів) купівлі-продажу (поставки) з юридичною особою за 
законодавством Німеччини ADM Germany GmbH, , сукупна вартість 
предмету якого (яких) може перевищувати 163 875 250 грн та будь-яких 
додаткових угод до такого договору (договорів) вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій - 
985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття 
рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення 
договору (договорів) купівлі-продажу (олії) з Товариством з обмеженою 
відповідальністю «АДМ Трейдінг Україна» (код згідно з ЄДРПОУ – 
20027449), сукупна вартість предмету якого (яких) може перевищувати 
163 875 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  
655 501 000 грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) складає орієнтовно 25%, загальна кількість 
голосуючих акцій - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення склала 985 820 шт. та 
«проти» прийняття рішення - 0 шт.
14.04.2017 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Іллічівськ» 
було прийняте рішення про попереднє надання згоди на – укладення 
будь-яких додаткових угод до договору позики № 1 від 01.09.2015 з 
нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарії ADM 
International Sàrl, сукупна вартість предмету договору чи додаткових угод 
може перевищувати 163 875 250 грн вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності 655 501 000 грн; співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 
орієнтовно 25%, загальна кількість голосуючих акцій - 985 820 шт., 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 985 820 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рішення -  
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 Христюк Володимир Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.14

(дата)

Основні засоби (за залишковою вартістю)  1608  1608
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  18  18
Сумарна дебіторська заборгованість  63  63
Грошові кошти та їх еквіваленти  --  -- 
Власний капітал  1616  1616
Статутний капітал  2412  2412
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -796  -796

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  73  73
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 --  -- 

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

 --  -- 

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.) 

 9648067  9648067

Цінні папери власних 
випусків,

загальна 
номінальна 
вартість 

- -

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

- -

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

- -
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Застереження: Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що 
проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність 
за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для 
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписа-
ли ці документи.

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.
1. Загальна інформація про емітента:
1.1. Повне найменування.
повне найменування українською мовою: - Приватне акціонерне товариство 

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД». 
повне найменування англійською мовою: - Private Joint – Stock Company 

«POZNYAKY-ZHYL-BUD». 
повне найменування російською мовою: - Частное акционерное общество 

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-СТРОЙ». 
1.2.Скорочене найменування.
скорочене найменування українською мовою: - АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД». 
скорочене найменування англійською мовою:- PJSC «POZNYAKY-ZHYL-

BUD». 
скорочене найменування російською мовою: - АО «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-

СТРОЙ».
1.3.Код за ЄДРПОУ: 24089818.
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 

також згадується як Товариство, АТ або Емітент.
1.4. Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, буд. 3.
1.5. Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта): тел. (044) 499 22 89, 

факс (044) 499 22 89, a.scherban@pjs.kiev.ua. 
1.6.Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реє-

страцію емітента: Товариство створено згідно з рішенням засновників від 25 квіт-
ня 2002 року № 21 та зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві дер-
жавною адміністрацією 07.05.2002 року.

11.08.2010 року згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариство змі-
нило свою назву з Закритого акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» на 
Приватне акціонерне товариство «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.
1.7. Предмет і мета діяльності:
Витяг із Статуту Товариства: «3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТО-

ВАРИСТВА 
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності 

для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добро-
буту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також 
отримання акціонерами дивідендів. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
◊ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• проектування та будівництво жилих та нежилих будівель і споруд, у тому 

числі малоповерхових будинків і котеджів;
• інжинірингова діяльність; 
• здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та спеціальних 

підрядних робіт;
• розробка проектно-кошторисної документації у будівництві;
• виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
• ремонт жилих та нежилих будівель і споруд;
• операції з об’єктами незавершеного будівництва;
• консультативні послуги на ринку нерухомості;
• забезпечення будівельних робіт;
• виробництво та реалізація будматеріалів, включаючи цеглу, облицювальну 

плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту;
• продаж, купівля, обмін, оренда будівель, споруд, квартир, жилих та нежилих 

приміщень;
• посередницькі послуги з продажу, купівлі, обміну, оренді будівель, споруд, 

квартир, жилих та нежилих приміщень;
• маркетингова та рекламна діяльність на ринку нерухомості;
• продаж, купівля, обмін, оренда земельних ділянок;
• посередницькі послуги при продажі, купівлі, обміні, оренді земельних діля-

нок;
• будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших туристичних закла-

дів, дизайн, розробка, та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та ін-
ших приміщень; 

• будівельне виробництво (у тому числі виконання та організація вишуку-
вальних, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших будівельних 
та спеціальних робіт);

• металообробне виробництво;
• розвідка, видобування, обробка та реалізація корисних копалин, сировини 

(в т.ч. нафтопродуктів) тощо;
• виробництво продуктів харчування та інших харчових добавок;
• розробка проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної доку-

ментації, програмних продуктів;
• вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалі-

зація сільськогосподарської продукції;
• деревообробне виробництво;
• виробнича діяльність по переробці пластмас;
• швейне виробництво;

• оренда та надання в користування рухомого й нерухомого майна;
• впровадження винаходів, новітніх технологій у масове виробництво;
• здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, 

виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
• закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агро-

промислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
• придбання, ремонт, відновлення й експлуатація автомобільного транспорту, 

та також його реалізація і сервісне обслуговування;
• патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
• розробка найновіших технологій у пріоритетних галузях народного госпо-

дарства.
◊ ТОРГІВЛЯ Й ПОСЛУГИ :
• купівля, продаж, оренда та інші дозволені законом операції з нерухомістю;
• надання посередницьких, представницьких, агентських, комерційних, ди-

лерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру 
(на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручень тощо);

• оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
• оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
• оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного 

призначення, товарами народного споживання ;
• оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
• надання транспортно-експедиційних послуг по Україні та закордоном;
• внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів морським, ав-

томобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
• надання складських послуг; 
• купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;
• оптова та роздрібна торгівля пальним;
• створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших ви-

дів туризму, а також туристичного обслуговування;
• організація і здійснення діяльності готелів;
• юридична практика;
• створення та функціонування СТО, реалізація автомобілів, запчастин;
• створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комі-

сійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних 
форм торгівлі та послуг за національну валюту України та іноземну валюту від-
повідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю за 
каталогами, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття 
магазинів у вільній митній зоні;

• створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техні-
ки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів та їх наступна 
реалізація;

• організація й здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльнос-
ті;

◊ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• розробка і практичне здійснення спільних із національними та іноземними 

інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
• проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних 

аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку відповідно до діючого 
законодавства;

• сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
• створення спільних підприємств у різних галузях економіки;
• сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу в Україні;
• управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької 

діяльності, надання інформаційно - консультаційних послуг;
• участь у створенні фінансових та фінансово-кредитних установ;
• здійснення капіталовкладень у нерухоме майно та земельні ділянки..
◊ ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :
• проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних 

робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
• розробка, виробництво, адаптація, супроводження та експлуатація про-

грамних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, 
управління та зв'язку;

• виробництво радіоелектронної апаратури, у тому числі з використанням 
імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

• сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та 
оргтехніки;

• розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподіль-
них баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;

• взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та неко-
мерційних засадах, надання доступу з широкого спектру інформаційного сервісу 
до світових інформаційних фондів;

• залучення в економіку України інвестицій провідних фірм-виробників об-
числювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом ство-
рення спільних товариств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, орга-
нізації систем фірмового обслуговування;

◊ РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• організація, створення й розповсюдження теле- і радіопрограм, враховуючи 

придбання власного ефірного часу;
• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- 

та кінопродукції;
• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
• видання книг, газет, журналів та інших періодичних публікацій;

ПРОСПЕКТ 
ЕмІСІЇ ЦІЛьОВИх ОБЛІгАЦІй

АТ «ПОЗНяКИ-ЖИЛ-БУд»
(серії S1, T1, U1, V1)
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• видання звукозаписів;
• інші види видавничої та поліграфічної діяльності;
• друкування газет, журналів, інших періодичних видань;
◊ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :
• експорт та імпорт товарів, робіт, послуг;
• товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах 

зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;
• реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені за-

конами України;
• посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не 

переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, догово-
рів доручень та інших);

• інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товари-

ство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). 
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну ді-

яльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійснен-
ні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом 
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодав-
ства України.»

1.8.Перелік засновників емітента:
Засновниками Емітента є:
- громадянин України Мхітарян Нвєр Мнацаканович;
- громадянин України Мхітарян Артур Нверович;
- громадянка України Мхитарян Астхик Нверовна.
1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок 

їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):
Органами управління та контролю АТ є:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.
Витяг з Статуту Товариства: «6.2. ЗАгАЛьНІ ЗБОРИ є вищим органом 

Товариства. 
6.2.1 Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні 

збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступ-
ного за звітним року. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

6.2.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться пи-
тання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України 
«Про акціонерні товариства».

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково 
вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 За-
кону України «Про акціонерні товариства».

6.2.3. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до 
переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 

6.2.4. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, 
також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи 
Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, 
який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 

6.2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. 

6.2.6. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права влас-
ності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

6.2.7. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом Това-
риства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства. 

6.2.8. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлю-
ється законом. 

6.3. Порядок проведення загальних зборів Товариства та порядок прийняття 
рішень загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні това-
риства», статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них 
акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 
Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товари-
ства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції нагля-
дової ради і правління Товариства. 

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
2) внесення змін до статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий 

орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це перед-

бачено статутом Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбаче-

них законом; 
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства»;

14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбаче-

них законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради; 

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за 
винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про до-
строкове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора); 
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень; 
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вар-

тість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує  
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності То-
вариства у випадках та порядку, передбачених частиною другою статті 70 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, перед-
баченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 
про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту 
виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товари-
ства; 

26) обрання комісії з припинення Товариства; 
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загаль-

них зборів згідно із статутом Товариства. 
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 
6.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачер-

гові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою: 
6.5.1. з власної ініціативи; 
6.5.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про ви-

знання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
6.5.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
6.5.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 
6.5.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства. 
6.6. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмо-

вій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із за-
значенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання 
позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. 

6.6.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів 
вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних ак-
ціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. У разі якщо 
позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей 
акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та 
проведення таких загальних зборів.

6.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних 
зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з момен-
ту отримання вимоги про їх скликання. 

6.8. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 
днів з дати подання вимоги про їх скликання. 

6.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право 
прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим по-
відомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та поря-
док денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акці-
онерів права вносити пропозиції до порядку денного.

6.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних збо-
рів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення за-
гальних зборів. 

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх 
порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціо-
нерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання поза-
чергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим 
Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про 
проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів 
до дати проведення загальних зборів. 

6.10.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх поря-
док денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні 
збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх про-
ведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, 
яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних 
зборів акціонерами.

6.10.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних 
зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення 
загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідо-
млення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на 
якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів 
до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі 
Інтернет інформацію, передбачену п. 6.11.4. статуту.
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6.10.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про 
проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утри-
мувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 

6.10.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має місти-
ти такі дані: 

А) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 
В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах; 
Д) перелік питань, що виносяться на голосування; 
Е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 
6.10.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах на-

селеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день 
скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, 
особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. 

6.10.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в 
доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведен-
ня. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визна-
чене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа то-
вариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

6.10.7. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерне товариство» 
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом до-
говору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого стат-
тею 69 вказаного Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартос-
ті акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.10.8. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 
зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціоне-
рам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 
документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням 
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати прове-
дення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

6.11. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджуєть-
ся наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних 
зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою статті 47 
Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. 

6.11.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів 
до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до про-
ведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

6.11.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається 
в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вно-
сить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питан-
ня та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать 
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

6.11.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних 
зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 
Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, при-
ймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за  
15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.. 

6.11.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку ден-
ного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення 
питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включе-
ною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. 

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Това-
риства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 

А) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.12.1. статуту; 
Б) неповноти даних, передбачених п. 6.12.2. статуту.
6.11.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом 

включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товари-
ство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень. 

6.11.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку 
денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру 
протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

6.11.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні 
його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних 
зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про 
зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до 
порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 

6.12. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена 
особа держави чи територіальної громади. 

6.12.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. 

6.12.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповно-
важена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

6.12.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представ-
ника, повідомивши про це правління Товариства. 

6.12.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 
посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому 
законодавством порядку. 

6.12.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Това-
риства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку 
денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення 
потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

6.12.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-
який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товари-
ства. . Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав дові-
реність, замість свого представника.

6.12.7. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого 
рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, статуту чи поло-
ження про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом 
інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду 
протягом трьох місяців з дати його прийняття.

6.13. НАгЛядОВА РАдА Товариства є органом, що здійснює захист прав ак-
ціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність ви-
конавчого органу. 

6.14. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які 
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 

6.14.1. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кіль-
кість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціоне-
ра у наглядовій раді визначається самим акціонером.

6.14.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання 
загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена 
наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом 
наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про при-
значення представника. 

6.14.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принци-
пом представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості 
належних акціонерам голосуючих акцій. 

6.14.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради нео-
дноразово. 

6.14.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого 
органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства. 

6.14.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. 
6.14.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись 

умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товари-
ством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена на-
глядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок 
акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. 

6.14.8. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена 
на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради 
припиняється у разі припинення його повноважень.

6.15. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з 
їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 

6.15.1. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання на-
глядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання 
секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом 
та положенням про наглядову раду. 

6.15.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повнова-
жень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо 
інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства. 

6.16. До виключної компетенції наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються пи-

тання, пов'язані з діяльністю Товариства; 
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату 

їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних 
зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління; 

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім 

акцій.
Рішення, зазначене у цьому підпункті, приймається наглядовою радою ви-

ключно на підставі документів (проспектів емісії) підготовлених і затверджених 
правлінням Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, 
цінних паперів; 

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законо-
давством; 
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8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління; 
9) затвердження умов та уповноваження особи на підписання від імені Това-

риства контрактів, з головою та членами правління, встановлення розміру їх ви-
нагороди; 

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від 
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повно-
важення голови правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товари-
ства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених зако-
нодавством; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладати-
меться з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного законом; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 
Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загаль-
них зборах відповідно до статті 34 вказаного Закону; 

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових гру-
пах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом 
XVI названого Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, перед-
бачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товари-
ства»; 

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним вна-
слідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслі-
док виплати дивідендів або викупу акцій; 

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвер-
дження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 
його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних 
цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих 
акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет ак-
цій, відповідно до статті 65 названого Закону; 

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядо-
вої ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про пере-
ведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну фор-
му існування.

6.17. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Това-
риства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних 
зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

6.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової 
ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом То-
вариства. 

6.19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядо-
вої ради або на вимогу члена наглядової ради. 

6.19.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної ко-
місії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товари-
ства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. 

6.19.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань 
порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші ви-
значені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 

6.19.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періо-
дичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. 

6.19.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого го-
лосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваже-
ного трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу. 

6.19.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини її складу. 

6.19.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконав-
чого органу. 

6.19.7. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього про-
голосувала проста більшість від кількісного складу наглядової ради на момент 
прийняття такого рішення. 

6.19.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один 
голос.

6.19.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові 
комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до ком-
петенції наглядової ради.

6.19.10. В разі необхідності рішення наглядової ради може прийматися шля-
хом проведення заочного опитування.

6.20. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 
припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових 
членів.

6.21. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради при-
пиняються: 

6.21.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товари-
ства за два тижні; 

6.21.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за 
станом здоров'я; 

6.21.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена 
наглядової ради; 

6.21.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, без-
вісно відсутнім, померлим. 

6.21.5. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно при-
пиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.22. ПРАВЛІННя здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
6.23. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до ви-
ключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. 

6.23.1. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, 
встановлених статутом Товариства і законом. 

6.23.2. Головою та членом правління Товариства може бути будь-яка фізична 
особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної 
комісії Товариства. 

6.23.3. Права та обов'язки голови та членів правління Товариства визнача-
ються законодавством, статутом Товариства або положенням про правління То-
вариства, а також контрактом, що укладається з головою та кожним членом прав-
ління. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, 
уповноважена на те наглядовою радою. 

6.23.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане 
надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в 
межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товари-
ства. 

6.24. Правління утворюється за рішенням загальних зборів або наглядової 
ради Товариства у кількості до 5 (п’яти) осіб. До складу правління входять: голова 
правління та члени правління. 

Обрання та відкликання голови та членів правління Товариства здійснюється 
за рішенням загальних зборів або наглядової ради Товариства. 

6.24.1. Голова та кожен член правління має право вимагати проведення засі-
дання правління та вносити питання до порядку денного засідання. 

6.24.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або ін-
шого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний 
договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях 
правління. 

6.24.3. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосува-
ла проста більшість від кількісного складу правління на момент прийняття такого 
рішення. При рівній кількості голосів, голос голови правління є вирішальним.

6.24.4. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання прав-
ління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена 
правління, голови наглядової ради, члена наглядової ради або представника 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який 
підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. 

6.24.5. Голова правління обирається наглядовою радою або загальними збо-
рами Товариства.

6.24.6. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, за-
безпечує ведення протоколів засідань. 

6.24.7. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товари-
ства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від іме-
ні Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для вико-
нання всіма працівниками Товариства. 

6.24.8. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень 
за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління. 

6.24.9. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядо-
вої ради або загальних зборів. 

6.24.10. Повноваження голови або члена правління припиняються за рішен-
ням наглядової ради або загальних зборів Товариства. Підстави припинення по-
вноважень голови та/або члена правління встановлюються законом, статутом 
Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.

6.24.11. Без рішення наглядової ради або загальних зборів повноваження го-
лови або члена правління припиняються: 

А) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 
два тижні; 

Б) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена правління за 
станом здоров'я; 

В) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засу-
джено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або 
члена правління; 

Г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим. 

6.24.12. З припиненням повноважень голови або члена правління одночасно 
припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.25. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства загальні збори обирають РЕВІЗІйНУ КОмІСІЮ. 

6.26. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або 
з числа юридичних осіб - акціонерів. 

6.26.1. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної ко-
місії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 

6.27. Не можуть бути членами ревізійної комісії: 
6.27.1. член наглядової ради; 
6.27.2. член правління; 
6.27.3. корпоративний секретар; 
6.27.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
6.27.5. члени інших органів Товариства. 
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6.28. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного за-
гальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.28.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних 
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчо-
го голосу. 

6.28.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях нагля-
дової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, стату-
том або внутрішніми положеннями товариства. 

6.29. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за результатами фінансового року.

6.29.1. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в 
межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію. 

6.29.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в 

межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим за-
гальними зборами. 

6.29.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому 
міститься інформація про: 

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за від-
повідний період; 

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерсько-
го обліку та подання звітності. 

6.29.4. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього про-
голосувала проста більшість від кількісного складу ревізійної комісії на момент 
прийняття такого рішення.»

1.10. Інформація про посадових осіб органів управління емітента: 
№ 
п/п

Повна назва 
посади

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Рік
наро-

дження

Освіта та кваліфіка-
ція

Виробни-
чий стаж 
роботи

Стаж 
роботи на 

даній посаді

Основне місце роботи і посада на основному місці 
роботи.

1. Голова наглядової 
ради

Стецькiв Леся 
Вiталiївна

1977 Вища, 
юрист, менеджер

22 роки 4 роки З 19.07.2012 – по теперішній час – Заступник генерально-
го директора з юридичних питань ТОВ «Габітус-Дизайн».

2. Голова правління Каграманян Араік 
Размікович

1963 Вища, інженер-
механік

33 роки 12 років З 01.10.2004 – по теперішній час - голова правління АТ 
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» 

3. Член правління Фесенко Ольга 
Леонідівна

1964 Вища, економіст 35 років 9 років З 01.10.2007 – по теперішній час – віце-президент 
Корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» за основним місцем 
роботи та з 01.04.2008 – по теперішній час – заступник 
голови правління з питань нерухомості АТ «ПОЗНЯКИ-
ЖИЛ-БУД» за сумісництвом.

4. Член правління Бєлашев Віталій 
Вячеславович

1970 Вища, економіст 29 років 9 років З 01.10.2007 – по теперішній час - заступник голови 
правління з фінансових питань АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

5. Член правління Командир Юрій 
Миколайович

1967 Вища, правознав-
ство, юрист

32 роки 13 років З 2004 - по теперішній час – начальник юридичного відділу 
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

6. Член правління Мельник Андрій 
Сергійович

1977 Вища, правознав-
ство, юрист

23 роки 8 років З 2009 - по теперішній час - провідний юрисконсульт 
юридичного відділу 
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

7. Головний 
бухгалтер 

Степанюк Надія 
Володимирівна

1957 Вища, економіст 36 років 10 років з 02.01.2007 – по теперішній час - головний бухгалтер АТ 
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

8. Голова ревізійної 
комісії 

Щербань Антоніна 
Петрівна

1981 Вища, фінансовий 
менеджмент

19 років 3 роки З 02.02.2014 – по теперішній час – фахiвець-аналiтик з 
дослiджень ринку цiнних паперiв фiнансово-економiчного 
вiддiлу АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД».

Члени наглядової ради не обирались.
Члени ревізійної комісії не обирались.
1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального ви-

конавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував 
року, у якому подаються документи.

Середня заробітна плата членів виконавчого органу за 2016 р. – 47 707,02 грн.
Середня заробітна плата членів виконавчого органу за ІV кв. 2016 р. –  

51 379,41 грн.
2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про публічне роз-

міщення облігацій:
На момент прийняття рішення (Протокол наглядової ради Емітента від 

23.03.2017 зі змінами Протокол наглядової ради Емітента від 14.04.2017р.) ста-
тутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить175 000 грн. 00 коп.

2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності 
членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одно-

осібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кіль-
кість акцій):

У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному 
капіталі Емітента.

2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що переви-
щує 10%:

Каграманян Рузанна Размиковна - 100% статутного капіталу Емітента, що 
становить 3 500 шт. акцій Емітента.

2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 

розмір власного капіталу станом на 31.12.2016: (- 36 214,0) тис.грн.
3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента за станом на 

23.03.2017:
3.1. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням 

реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відпо-
відні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, 
загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Се-
рія

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних 
паперів: випуску характеристика випуску облігацій

Строк обігу Результат погашення
реквізити свідоцтва орган, що видав кількість номіналь-

ної вартості
загальна сума 

випуску

виду облігацій, форми 
випуску та форми 

існування
А Реєстр. № 19/2/11, дата 

реєстрації: 31.01.2011,
дата видачі: 17.03.2011

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

155 000 100,00 15 500 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні звичайні 
(незабезпечені), 

бездокументарна

по 
30.07.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №14-КФ-С-О від 

03.01.2013
В Реєстр. № 170/2/11, дата 

реєстрації: 03.11.2011,
дата видачі: 23.11.2011

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

109 570 100,00 10 957 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні звичайні 
(незабезпечені), 

бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №58-КФ-С-О від 

28.03.2013
С Реєстр. № 171/2/11, дата 

реєстрації: 03.11.2011,
дата видачі: 23.11.2011

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

80 286 100,00 8 028 600 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №59-КФ-С-О від 

28.03.2013
D Реєстр. № 51/2/12, дата 

реєстрації: 04.05.2012, 
дата видачі: 11.12.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

330 000 72,00 23 760 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
31.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №35-КФ-С-О від 

03.03.2016
Е Реєстр. № 52/2/12, дата 

реєстрації: 04.05.2012, 
дата видачі: 04.12.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

400 000 60,00 24 000 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №157-КФ-С-О від 

21.07.2016
F Реєстр. № 171/2/12, дата 

реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

37 800 100,00 3 780 000 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №64-КФ-С-О від 

28.03.2013
G Реєстр. № 172/2/12, дата 

реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

37 800 101,00 3 817 800 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №63-КФ-С-О від 

28.03.2013
H Реєстр. № 173/2/12, дата 

реєстрації: 18.07.2012
дата видачі: 10.10.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

37 800 102,00 3 855 600 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №62-КФ-С-О від 

28.03.2013
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І Реєстр. № 174/2/12, дата 
реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

37 800 103,00 3 893 400 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №61-КФ-С-О від 

28.03.2013
J Реєстр. № 175/2/12, дата 

реєстрації: 18.07.2012,
дата видачі: 10.10.2012

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

37 408 104,00 3 890 432 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
03.12.2012

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №60-КФ-С-О від 

28.03.2013
K Реєстр. № 123/2/2013, 

дата 
реєстрації:22.07.2013,
дата видачі: 11.10.2013

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

164 439 97,30 15 999 914 
грн. 70 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №158-КФ-С-О від 

21.07.2016

N Реєстр. № 105/2/2013, 
дата реєстрації: 

27.06.2013,
дата видачі: 02.09.2013

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

308 325 97,30 30 000 022 
грн. 50 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №159-КФ-С-О від 

21.07.2016

L Реєстр. № 124/2/2013, 
дата реєстрації: 

22.07.2013,
дата видачі: 03.12.2013

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

114 498 139,74 15 999 950 
грн. 52 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
31.01.2016

не погашено

О Реєстр. № 106/2/2013, 
дата реєстрації: 

01.07.2013,
дата видачі: 10.01.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

214 684 139,74 29 999 942 
грн. 16 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
31.01.2016

не погашено

Р Реєстр. № 230/2/2013, 
дата реєстрації: 

04.12.2013
дата видачі: 26.06.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

188 376 139,74 26 323 662 
грн. 24 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
31.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №36-КФ-С-О від 

03.03.2016

Q Реєстр. № 10/2/2014, дата 
реєстрації: 27.01.2014

дата видачі: 14.05.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

496 267 89,32 44 326 568 
грн. 44 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №156-КФ-С-О від 

21.07.2016
R Реєстр. № 100/2/2014, 

дата реєстрації: 
28.07.2014

дата видачі: 23.07.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

200 048 94,00 18 804 512 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №155-КФ-С-О від 

21.07.2016

S Реєстр. № 101/2/2014, 
дата реєстрації: 

17.07.2014
дата видачі: 13.08.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

400 119 94,00 37 611 186 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №154-КФ-С-О від 

21.07.2016

T Реєстр. № 119/2/2014, 
дата реєстрації: 

04.09.2014
дата видачі: 23.09.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

266 469 60,00 15 988 140 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №151-КФ-С-О від 

21.07.2016

U Реєстр. № 120/2/2014, 
дата реєстрації: 

04.09.2014 
дата видачі: 30.09.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

129 404 60,00 7 764 240 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №183-КФ-С-О від 

16.09.2016

V Реєстр. № 121/2/2014, 
дата реєстрації: 

04.09.2014
дата видачі: 23.09.2014

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

84 50 000,00 4 200 000 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №152-КФ-С-О від 

21.07.2016

W Реєстр. № 262/2/2014, 
дата реєстрації: 

29.12.2014
дата видачі: 04.02.2015

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

197 509 60,00 11 850 540 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
18.01.2016

Погашено. Розпорядження 
НКЦПФР №153-КФ-С-О від 

21.07.2016

X Реєстр. № 152/2/2015, 
дата реєстрації: 

17.12.2015
дата видачі: 12.01.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

169 519 140,00 23 732 660 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

Y Реєстр. № 153/2/2015, 
дата реєстрації: 

17.12.2015
дата видачі: 12.01.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

183 004 140,00 25 620 560 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

Z Реєстр. № 154/2/2015, 
дата реєстрації: 

17.12.2015
дата видачі: 24.01.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

168 827 140,00 23 635 780 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

A1 Реєстр. № 01/2/2016, дата 
реєстрації: 14.01.2016

дата видачі: 15.02.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

72 877 260,00 18 948 020 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

B1 Реєстр. № 02/2/2016, дата 
реєстрації: 14.01.2016

дата видачі: 15.02.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

68 358 260,00 17 773 080 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

C1 Реєстр. № 03/2/2016, дата 
реєстрації: 14.01.2016

дата видачі: 15.02.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

68 641 260,00 17 846 660 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

D1 Реєстр. № 04/2/2016, дата 
реєстрації: 14.01.2016

дата видачі: 09.03.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

73 598 260,00 19 135 480 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

E1 Реєстр. № 05/2/2016, дата 
реєстрації: 14.01.2016

дата видачі: 04.04.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

65 282 260,00 16 973 320 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

F1 Реєстр. № 40/2/2016, дата 
реєстрації: 18.03.2016

дата видачі: 18.04.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

70 767 330,00 23 353 110 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

G1 Реєстр. № 41/2/2016, дата 
реєстрації: 18.03.2016

дата видачі: 21.04.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

67 727 330,00 22 349 910 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено
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H1 Реєстр. № 42/2/2016, дата 
реєстрації: 18.03.2016

дата видачі: 30.05.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

70 003 330,00 23 100 990 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

I1 Реєстр. № 57/2/2016, дата 
реєстрації: 17.05.2016

дата видачі: 02.07.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

62 937 330,00 20 769 210 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

J1 Реєстр. № 58/2/2016, дата 
реєстрації: 17.05.2016

дата видачі: 07.06.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

74 613 330,00 24 622 290 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

K1 Реєстр. № 59/2/2016, дата 
реєстрації: 17.05.2016

дата видачі: 22.07.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

64 432 330,00 21 262 560 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

L1 Реєстр. № 86/2/2016, дата 
реєстрації: 12.07.2016

дата видачі: 12.08.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

64 490 330,00 21 281 700 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

M1 Реєстр. № 87/2/2016, дата 
реєстрації: 12.07.2016

дата видачі: 28.09.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

62 970 330,00 20 780 100 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

N1 Реєстр. № 88/2/2016, дата 
реєстрації: 12.07.2016

дата видачі: 28.09.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

60 539 330,00 19 977 870 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

O1 Реєстр. № 102/2/2016, 
дата реєстрації: 

16.09.2016
дата видачі: 10.11.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

120 270 000,00 32 400 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

P1 Реєстр. № 103/2/2016, 
дата реєстрації: 

16.09.2016
дата видачі: 17.11.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

118 270 000,00 31 860 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

Q1 Реєстр. № 104/2/2016, 
дата реєстрації: 

16.09.2016
дата видачі: 24.11.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

42 65 000,00 2 730 000 грн. 
00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

R1 Реєстр. № 105/2/2016, 
дата реєстрації: 

16.09.2016
дата видачі: 25.10.2016

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку

66 800 330,00 22 044 000 
грн. 00 коп.

цільові іменні забезпече-
ні, бездокументарна

по 
20.02.2018

не погашено

3.2.Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні 
папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (місцезна-
ходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх); тел./факс:  
490-57-88, 490-57-89, 490-57-86; код за ЄДРПОУ: 20064500; місце та дата проведення 
державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною 
адміністрацією 03.07.1997; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ №581146; 
видана 05.04.2011 на підставі рішення № 1715 від 24.07.2007 Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії з 10.08.2007 по 10.08.2017) та 

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (місцезнаходження: 
01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 (шостий поверх); тел./факс: 277-50-00, 
277-50-01; код за ЄДРПОУ: 21672206; місце та дата проведення державної реєстра-
ції: зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 
25.03.1997; дані ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 
– діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АД №034421; видана 
11.06.2012 на підставі рішення № 261 від 05.03.2009 Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку; строк дії ліцензії з 05.03.2009 по 05.03.2019).

3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:
Облігації Емітента не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цін-

ними паперами.
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 

стан:
4.1.Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що 

передував кварталу, у якому подаються документи): Чисельність штатних праців-
ників станом на 31.12.2016: складає 76 осіб.

4.2.Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяль-
ності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на здійснення 
господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності. Дата 
прийняття рішення 05 грудня 2016 року наказ про видачу ліцензії №45-Л (дійсна 
до 05.12.2021року).

Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412512123 від 21.12.2012 виданий 
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання 
будівельних робіт із будівництва житлового будинку з комплексом об’єктів громадсько-
го обслуговування та критими автостоянками на бульв. Л.Українки, 7-9 з включенням 
до складу проекту будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на  
вул. Л.Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва (ІІ черга будівництва). 

Декларація № КВ 08312507741 від 18.12.2012 про початок виконання будівельних 
робіт «Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями 
та підземним паркінгом по вул. П.Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва» видана 
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві та 

Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115163651385 від 30.12.2016 ви-
даний Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Дозвіл на вико-
нання будівельних робіт із «Будівництва житлового комплексу з вбудовано-
прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на  
вул. П.Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва»

4.3. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2016, а саме, дані про:
4.3.1. обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здій-

снює) емітент: Емітент працює в сегменті будівництва високоякісної нерухомості. 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік скла-
дає 39 482,0 тис. грн.

4.3.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 
емітент: основним ринком збуту є ринок збуту житлової та комерційної нерухо-
мості у м. Київ. Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та 
юридичні особи, що мають потребу в купівлі житлових чи нежитлових приміщень. 
В діяльності Емітента відсутній сезонний характер виробництва.

За даними державної служби статистики України за минулий рік в Україні при-
йнято в експлуатацію 9 366,8 тис. кв.м загальної площі житла з них: в одноквар-
тирних будинках 4 089,2 тис.кв.м, в будинках з двома та більше квартирами  
5 249,6 тис.кв.м. в гуртожитках 28,0 тис.кв.м. Прийнято в експлуатацію 84,8% від 
загального обсягу площі житла. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції протягом 
2016 року становив - 73 726,9 млн.грн. з них: будівлі - 38 106,4 млн.грн. та інже-
нерні споруди - 35 620,5 млн.грн.. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за січень 
2017 року становив - 3 871,0 млн.грн. з них: будівлі - 2 152,9 млн.грн. та інженер-
ні споруди - 1 718,1 млн.грн.. Індекс будівельної продукції у січні 2017 року по-
рівняно з відповідним періодом 2016 року становив 135%.

Основними стримуючими факторами залишаються низька платоспромож-
ність фізичних осіб, погіршення загальної економічної ситуації в країні, певна не-
стабільність політичної та економічної ситуації, виникнення різного роду політич-
них протистоянь та проведення антитерористичної операції на сході України, 
відсутність доступного кредитування населення. Максимальним попитом корис-
туються квартири економ-класу. Знижується вартість неякісного, застарілого жит-
ла, це пов’язано з тим, що покупці вважають за краще купувати квартири в нових 
житлових комплексах з інфраструктурою. Традиційно найкраще відбуваються 
продажі одно- і двокімнатних квартир.

4.3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: Станом на 31.12.2016 
року сума інвестицій Емітента складається з довгострокових фінансових інвестицій 
на суму 18 092 тис. грн. (корпоративні права інших підприємств) та поточних фінан-
сових інвестицій на суму 2 098 тис. грн.(інвестиційні сертифікати).

4.3.4. Стратегію досліджень та розробок:
Емітент постійно веде пошук новітніх технологій для організації та здійснення 

будівництва житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво 
знизять собівартість будівництва, поліпшать експлуатаційні якості та споживчу й 
екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користування. 
Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися.

4.3.5. Основних конкурентів емітента:
основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними цінови-

ми характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні компа-
нії: ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест», ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», 
Споживче товариство «ЖБК «АВАНТАЖ», ТОВ «Фірма «Т.М.М.»,  
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», АТ«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

4.3.6. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств:

Емітент входить до складу корпорації – Корпорація «ТАРЯН ГРУП», назва 
англійською мовою «TARYAN GROUP Corporation» (старе найменування Корпо-
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рація «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (код за ЄДРПОУ 30183182) перейменовано на під-
ставі Протоколу Ради Корпорації «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №1 від 20.06.2016р.). 

4.3.7. Відомості про філії та представництва емітента:
На засіданні чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства 

«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», які відбулись 29.04.2016р. прийнято рішення щодо лікві-
дації КРИМСЬКОЇ ФIЛIЇ ЗАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (код за ЄДРПОУ 33148360, 
адреса м. Ялта, пгт. Нікіта) дата ліквідації 17.05.2016 року. 

Дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені підрозділи у Емі-
тента відсутні.

4.4. Відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента 
(крім банків)):

4.4.1. які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-

ни, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму 
зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнен-
ня, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином:

Станом на 23.03.2017 Емітент не має зобов’язань за кредитними договорами.
4.4.2. Які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторо-

ни, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення 
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення 
судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укла-
деним кредитним правочином

Станом на 23.03.2017 у Емітента відсутні кредитні правочини, які не були ви-
конані.

4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:
Враховуючи, що економічна діяльність Емітента здійснюється на території 

України то Емітенту як і решті забудовників притаманні загальні проблеми буді-
вельного комплексу, якими на сьогоднішній день є наступні: погіршення загальної 
економічної ситуації в країні; виникнення різного роду політичних протистоянь та 
проведення антитерористичної операції на сході України, що суттєво впливає на 
економічний стан країни, що може призвести до зменшення попиту на новозбудо-
ване житло та зменшення рівня платоспроможності потенційних покупців; валют-
ні ризики, пов’язані із курсовими коливаннями; недосконалість законодавства в 
сфері планування територій і забудов міста, житлової політики, розробки енерго- 
та екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо; складність і три-
валість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок, 
розробки, експертизи та затверджень проектно-кошторисної документації).

Також істотний вплив мають зміни у фінансовій політиці уряду України, зміни 
у законодавстві, в першу чергу, стосовно оподаткування, зростання показника 
інфляції, форс-мажорні обставини. 

4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
в перспективах діяльності Емітента на поточний та наступні роки є зведення 

високоякісних житлових комплексів в м. Києві, а саме: 
- продовження та завершення будівництва житлового будинку №2 (3-й п.к.) та 

підземного паркінгу (4-й п.к.) проекту «Коригування проектно-кошторисної доку-
ментації будівництва житлового будинку з комплексом об’єктів громадського об-
слуговування та критими автостоянками на бульварі Лесі Українки, 7-9 в частині 
зміни техніко-економічних показників з включенням до складу проекту будівни-
цтва житлового будинку з паркінгом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печер-
ському районі м. Києва (2-га черга будівництва)». 

В житловому будинку буде споруджено 256 квартир загальною площею  
19 843,90 кв.м.

- будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитлови-
ми приміщеннями та підземним паркінгом по вул. П.Лумумби, 12 у Печерському 
районі м. Києва. Поштова/будівельна адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Іо-
анна Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби), 12. В житловому комплексі буде спору-
джено три будинки всього на 666 квартир загальною площею 61 500,00 кв.м.

У 2017 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати 
шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій. 

4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсо-
тками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:

N
З/п Назва підприємства Код за 

ЄДРПОУ

Частка 
Емітента

у статутному 
капіталі, (грн.)

Частка 
Емітента

у статутному 
капіталі, (%)

1 ТОВ «Агенція нерухомості 
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

33054765 32400,00 81

2 Корпорація« ТАРЯН ГРУП » 30183182 8040,00 67
3 ТОВ «Науково-виробнича фірма 

«СТРОМКОМПЛЕКТ»
04946783 18 000000,00 100

Дочірні підприємства у Емітента відсутні.
4.8.Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування 

санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емі-
тент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

провадження у справі про банкрутство чи застосування санації у відношенні 
Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій 
не було.

4.9. Фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емі-
сії облігацій (одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку): 

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому пода-
ються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій включена 
до річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 рік та наводиться в п.4.10. 
цього Проспекту емісії.

4.10. Фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, 
у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії обліга-
цій (одиниця виміру - тис.грн., складена за положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку): 

БАЛАНС (звіт про фінансовий стан) АТ «ПОЗНяКИ-ЖИЛ-БУд»
на 31 грудня 2016 року Форма № 1

Актив
Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

1000 1046 861

первісна вартість 1001 6917 6931
накопичена амортизація 1002 5871 6070
Незавершені капітальні інвестицій 1005 - 275
Основні засоби: 1010 15875 10235
первісна вартість 1011 40274 32759
знос 1012 24399 22524
Інвестиційна нерухомість 1015
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

1030 18077 18092

Інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 34998 29463
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 217421 271506
Виробничі запаси 1101 256 140
Незавершене виробництво 1102 178899 258787
Готова продукція 1103 38266 4806
Товари 1104 7773
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги:

1125 12180 12990

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом 1135 14033 33807
у тому числі з податку на прибуток 1136 765 405
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 65370 195491
Поточні фінансові інвестиції 1160 103 2098
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 900 15925
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 900 15925
Витрати майбутніх періодів 1170 233 25
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
У томі числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань 

1181

Резервах збитків або резервах належних виплат 1182
Резервах незароблених премій 1183
Інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 11932 11960
Усього за розділом ІІ 1195 322172 543802
ІІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, 
та групи вибуття

1200 - -

Баланс 1300 357170 573265

Пасив Код 
ряд-
ка

На 
початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал - -
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 175 175
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Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (7826) (36389)
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 (7651) (36214)
ІІ. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 202587 517123
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
Резерв довгострокових зобов’язань 1531
Резерв збитків або резерв неналежних витрат 1532
Резерв незароблених премій 1533
Інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ІІ 1595 202587 517123
ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями

1610

товари, роботи, послуги 1615 197 583
розрахунки з бюджетом 1620 298 405
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 14 2
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами

1635 23317 22616

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість за із 
внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

1650

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 138408 68750
Усього за розділом ІІІ 1695 162234 92356
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 357170 573265

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2016

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛьТАТИ
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
попере-

дній 
період

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 39482 145698

Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незаробле-
них премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 ( 39142 ) ( 131164 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 340 14534
Валовий: збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміни інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах

2112

Інші операційні доходи у тому числі: 2120 8024 15406

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
с/г продукції

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123

Адміністративні витрати 2130 ( 18627 ) ( 22304 )
Витрати на збут 2150 ( 9722 ) ( 3516 )
Інші операційні витрати у тому числі: 2180 ( 8272 ) ( 9380 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю

2181

Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і с/г продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток

2190

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
збиток

2195 ( 28257 ) ( 5260 )

Дохід від участі в капіталі 2200 8670
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи у тому числі: 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 306 ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( 9000 )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 28563 ) ( 5590 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 28563 ) ( 5590 )

ІІ. СУКУПНИй дОхІд

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За попере-
дній період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460)

2465 ( 28563 ) ( 5590 )

ІІІ. ЕЛЕмЕНТИ ОПЕРАЦІйНИх ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За попере-
дній період

Матеріальні затрати 2500 65211 88458
Витрат на оплату праці 2505 5744 5312
Відрахування на соціальні заходи 2510 1217 1913
Амортизація 2515 5226 5106
Інші операційні витрати 2520 38288 27778
Разом 2550 115686 128567

IV. РОЗРАхУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За попере-
дній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 3500 3500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3500 3500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (8160,85) ( 1597,14)
Скоригований чистий прибуток (збиток)на одну 
просту акцію

2615 (8160,85) ( 1597,14)

Дивіденди на одну просту акцію 1650 - -

ЗВІТ ПРО РУх гРОШОВИх КОШТІВ (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма N 3 код за дКУд 1801004

Стаття Код 
За звіт-

ний 
період

За 
аналогічний 

період 
попере-

днього року
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 6616 81930

Повернення податків і зборів 3005 360
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У тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4692 9116
Надходження від повернення авансів 3020 1448 264
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 1092 2

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені)

3035

Надходження від операційної оренди 3040 4166 18463
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення 
позик

3055

Інші надходження 3095 27 70
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (151059) (130576)

Праці 3105 (4679) (4323)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1217) (2106)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (7395) (4540)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток

3116 (-) (88)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість

3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків 
і зборів

3118 (7395) (4452)

Витрачання на оплату авансів 3135 (102045) (26801)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2278) (765)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (144) (103)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190 (231) (804)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -250647 -60173
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 

3200 402855 -

необоротних активів 3205 4492 770

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 4807 24105
Надходження від вибуття дочірнього підприємства 
та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій

3255 (15) (1021)

необоротних активів 3260 (1323) (6840)
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275 (59916) (42429)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства 
та іншої господарської одиниці

3280

Інші платежі 3290 ( 1995 ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 348905  -25415
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 

3300

Отримання позик 3305 - 134825
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( - ) ( - )

Погашення позик 3350 83234 52172
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375

Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -83234 82653
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 15024 -2935
Залишок коштів на початок року 3405 900 3832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 3
Залишок коштів на кінець року 3415 15925 900

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за Рік 2016 р.

Форма N 4                                                            код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал 
у 

дооцін-
ках

додат-
ковий 
капі-
тал

Резерв
ний 

капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 175 (7826) (7651)
Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 175 (7826) (7651)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 (28 563) (28 563)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до 
законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників: 
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому 
підприємстві

4291

Разом змін в капіталі 4295 (28 563) (28 563)
Залишок на кінець року 4300 175 (36389) (36214)
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ПРИмІТКИ дО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2016 рік

I. Нематеріальні активи Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
ді-

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік На-

рахо-
вано 
амор-
тиза-
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первіс-
на 

(пероці-
нена) 

вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісної 
(переоці-

неної 
вартості)

накопи-
ченої 

аморти-
зації

первіс-
на 

(пере-
оцінена 

вар-
тість)

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

первіс-
ної 

(пере-
оціненої 
вартос-

ті)

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

первісна 
(переоці-

нена 
вартість)

нако-
пичена 
амор-

тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010

Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030 17 17
Права на об'єкти промислової 
властивості

040

Авторське право та суміжні з ним права 050 6858 5822 192 6858 6014
060

Інші нематеріальні активи 070 59 49 3 3 10 56 56
Разом 080 6917 5871 17 3 3 202 6931 6070
Гудвіл 090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 17
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

Н
ад

ій
ш

ло
 з

а 
рі

к

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Н
ар

ах
ов

ан
о 

ам
ор

ти
за

ці
ї 

за
 р

ік

Вт
ра

ти
 в

ід
 з

м
ен

ш
ен

ня
 

ко
ри

сн
ос

ті

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду

первісна 
(пероці-

нена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зносу

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос

первіс-
ної 

(пере-
оціне-
ної) 

вартості

зно-
су

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вартість

знос

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

первіс-
на 

(пере-
оцінена) 
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 515 515
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 6205 3926 323 6205 4249

Машини та обладнання 130 14464 7281 532 223 217 2938 14773 10002
Транспортні засоби 140 8261 8261 77 3522 3445 4816 4816
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 3206 2989 7 1997 1951 99 1216 1137

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 2282 932 2227 914 16 55 34
Бібліотечні фонди 190 11 11 11 11
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 1012 999 196 374 372 204 834 831

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 4318 16 1444 4334 1444

Разом 260 40274 24399 828 8343 6899 5024 32759 22524
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 6780
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На 

кінець 
року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 891 275
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300 212

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 17
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів

320

Інші 330
Разом 340 1120 275
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну 
нерухомість

(341)

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)
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IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік

На кінець року
довго-

строкові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в:
асоційовані підприємства

350 15 18092 -

дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств

380

акції 390
облігації 400
інші 410 1995 2098
Разом (розд. А + розд. Б) 420 2010 18092 2098
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові 
інвестиції відображені:
за собівартістю 

(421)

 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції 
відображені:
за собівартістю

(424) 2098

 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код 

рядка
До-

ходи
Витра-

ти
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440 3377 -

Операційна курсова різниця 450 1 -
Реалізація інших оборотних активів 460 2975 1460
Штрафи, пені, неустойки 470 - 63
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення

480 - -

Інші операційні доходи і витрати 490 1671 6749

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

непродуктивні витрати і втрати 492
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиці-
ями в:
асоційовані підприємства

500

дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

Проценти 540
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 306
г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610
Списання необоротних активів 620
Інші доходи і витрати 630
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами)

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами

(632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної діяльності

(633)

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 15925
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 15925
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, 
використання яких обмежено

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів
Код 
ряд-
ка

Зали-
шок на 
поча-
ток 

року

Збільшення за звітний рік Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Зали-
шок на 
кінець 
року

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 
зобов’язань

730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань 
щодо обтяжливих контрактів

750

760
770

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

VIII. Запаси

Найменування показника
Код 
ряд-
ка

Балансо-
ва 

вартість 
на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшен-
ня чистої 
вартості 

реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 4
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 

810

Паливо 820 23
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850 113
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890 258787
Готова продукція 900 4806
Товари 910 7773
Разом 920 271506

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «За-
паси»

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації 

(921)

 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 
02)

(925) 12198

З рядка 1200 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

рядка
Всього 

на 
кінець 
року

у т.ч. за строками непогашен-
ня

до 
12  міся-

ців

від 12 до 
18 

місяців

від 18 до 
36  міся-

ців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 12990 810 12065 115

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 195491 129624 60009 5858

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгова-
ності

(951) 373

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними 
сторонами

(952)
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
 валова замовників 1120
 валова замовникам 1130
 з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами

1160

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року

1220

 на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
на початок звітного року

1230

 на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу – усього 1250
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1251

 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 5226
Використано за рік - усього 1310 5226
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5209
 з них машини та обладнання 1313 532
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314 17
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
5.1. повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, 

ім’я та по батькові аудитора:
Приватна аудиторська фірма «Олександр і К» (код за ЄДРПОУ – 30525809; місце 

та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Дніпровською районною у 
місті Києві державною адміністрацією за № 1 067 120 0000 012709 від 08.09.1999).

5.2.Місцезнаходження або місце проживання:
Місцезнаходження: 02192, м. Київ, пр. Юності, 8/2, оф. 47.
5.3.Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-

жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Емітент не є 
професійним учасником ринку цінних паперів.

5.4.Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та  
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудитор-
ської діяльності: №002150 виданого рішенням №100 Аудиторської палати Украї-
ни від 30.03.2001, строк дії – до 24.12.2020.

Сертифікат аудитора: серія А №003742 виданий Аудиторською палатою 
України від 

24.04.1999, чинний до 23.04.2018.
II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/

приватне розміщення.
1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облі-

гацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кіль-
кість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рі-
шення про розміщення:

рішення про публічне розміщення облігацій прийняте наглядовою радою Емі-
тента (Протокол наглядової ради Емітента від 23.03.2017р. зі змінами внесе-
ними наглядовою радою Емітента Протокол від 14.04.2017р), на засіданні, в яко-
му брали участь Голова наглядової ради що становить 100,00% від кількісного 
складу, яким надані повноваження прийняття рішення щодо випуску облігацій та 
погоджено рішенням правління (Протокол засідання правління від 23.03.2017р. 

зі змінами внесеними Протоколом засідання правління від 14.04.2017р.). 
На засіданні чергових Загальних зборів АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», які відбу-

лись 29.04.2016р. прийнято рішення змінити кількісний склад наглядової ради, та 
затвердити наступний склад наглядової ради в кількості одна особа - голова на-
глядової ради. Члени наглядової ради не обираються.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приват-
ного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання): напрями 
використання: 

фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в по-
вному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування 
«Будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими при-
міщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському 
районі м. Києва» відповідно до умов емісії. Поштова/будівельна адреса: м. Київ, 
Печерський район, вул. Іоанна Павла ІІ (колишня вул. П.Лумумби), 12.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
джерелом погашення облігацій є новозбудовані квартири в житловому комп-

лексі з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним 
паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва. Дохід по 
облігаціях виплачуватися не буде.

За Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості кошти не залуча-
ються.

4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публіч-
ному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 
поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господар-
ської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату 
поточної господарської діяльності:

ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ 
ВІД РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО 
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОС-
ПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ВІД ПРОДАЖУ 
ОБЛІГАЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ПОТОЧНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення:

5.1. параметри випуску:
а). характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 

(незабезпечені)/забезпечені):
Товариство здійснює публічне розміщення іменних цільових облігацій (надалі – об-

лігації або облігація), виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктом неру-
хомості житлового будівництва, для фінансування якого залучаються кошти фізичних 
та юридичних осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються. 

б). кількість облігацій, номінальна вартість облігації, загальна номінальна вар-
тість випуску облігацій, серія облігацій*, загальна номінальна вартість облігацій в 
серії облігацій*: 

Серія 
обліга-

цій*

Характеристика 
облігацій

Кількість 
обліга-
цій, шт.

номі-
нальна 
вартість 
обліга-
ції, грн.

загальна 
номінальна 

вартість 
випуску 

облігацій, грн.

загальна 
номінальна 

вартість 
облігацій в серії 
облігацій, грн.*

S1 іменні, цільові, 
незабезпечені

111 555 315,00 35 139 825,00 35 139 825,00

T1 іменні, цільові, 
незабезпечені

108 688 315,00 34 236 720,00 34 236 720,00

U1 іменні, цільові, 
незабезпечені

116 298 315,00 36 633 870,00 36 633 870,00

V1 іменні, цільові, 
незабезпечені

108 824 315,00 34 279 560,00 34 279 560,00

Всього за проспектом 445 365 140 289 975,00 140 289 975,00

в). кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*:
п/н Серія Кількість облігацій, шт. Порядковий номер
1. S1 111 555 з № 000001 по № 111555
2. T1 108 688 з № 000001 по № 108688
3. U1 116 298 з № 000001 по № 116298
4. V1 108 824 з № 000001 по № 108824

5.2.інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне/ приватне розміщення забезпечених облігацій):

5.2.1. Вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання 
стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та ви-
плати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): облігації серії 
S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.2. Розмір забезпечення: облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є 
незабезпеченими.

5.2.3.Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: облігації се-
рії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.4.Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії S1, 
серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.5.Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір 
поруки): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.6. Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок ви-
конання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і порядок виконання: облігації серії S1, серії T1, 
серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.7.Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відно-
син контролю, укладених правочинів тощо: облігації серії S1, серії T1, серії U1 та 
серії V1 є незабезпеченими.
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5.2.8. фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що пе-
редував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру - 
тис.грн.): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.9.інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) дого-
ворів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких догово-
рів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстрацій-
них номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/
основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених 
облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстрацій-
них номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання): 
облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.10.інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за 
раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями: облігації серії S1, 
серії T1, серії U1 та серії V1 є незабезпеченими.

5.2.11.порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 
поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 є неза-
безпеченими.

5.3. порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітен-
тів - акціонерних товариств)*: конвертація облігацій у власні акції Емітента не 
передбачена.

5.4. інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких при-
йнято рішення про публічне/приватне розміщення:

Власники облігацій мають такі права: 
- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржово-

му та позабіржовому ринках цінних паперів; 
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими 

умовами випуску; 
- при погашенні облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 за наявності 

чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого ви-
конано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загаль-
ною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на 
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у бу-
динку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими 
приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерсько-
му районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будів-
ництві об’єкту нерухомості;

- надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій;
- інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним 

законодавством.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
5.5. інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання 

зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористу-
вача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих 
документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забез-
печується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво 
(рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації 
про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору 
підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, ко-
шторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, 
повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють 
або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будів-
ництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної до-

кументації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для бу-
дівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж 
інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та бу-
дівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співро-
бітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття 
рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань 
за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будів-
ництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення 
облігацій):

фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в 
повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансу-
вання будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитлови-
ми приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печер-
ському районі м. Києва відповідно до умов емісії.

Будівництво здійснюється на земельних ділянках загальною площею 1,1917 га. 
Земельна ділянка площею 1,1714 га (кадастровий номер – 8000000000:79:061:0067), 
цільове призначення - «для будівництва житлового комплексу з вбудованими не-
житловими приміщеннями та підземним паркінгом», яка відведена Товариству на 
підставі Рішення Київської міської ради № 943/7179 від 15.12.2011р., Договір орен-
ди земельної ділянки від 23.05.2012 р., що був зареєстрований Головним управлін-
ням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), про що зроблено запис від 05.06.2012 року за  
№ 82-6-00662 у книзі записів державної реєстрації договорів та Земельна ділянка 
площею 0,0203 га на вул. Глазунова, 13-Б в Печерському районі м. Києва, що меж-
ує із земельною ділянкою на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі  
м. Києва. Земельна ділянка була передана у власність Товариства на підставі До-
говору купівлі-продажу від 14 лютого 2012 року про що зроблено запис за № 411 у 
реєстрі нотаріальних дій (кадастровий номер – 8000000000:79:061:0111, Держав-
ний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №033635). 

Основні техніко-економічні показники проектної документації затверджені 
Експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза» №00-2051-16/ЦБ від 28.11.2016р. 
Дозвіл на виконання будівельних робіт № IУ 115163651385 від 30.12.2016 р. ви-
даний Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Договір гене-
рального підряду на будівництво № 29/10-16 від 29.11.2016р. укладений між АТ 
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» та ТОВ «ЦЕНТРОМІСТОБУД» (Ліцензія на здійснення 
господарської діяльності з будівництва об’єктів IV та V категорій складності (дата 
прийняття рішення 08.11.2016р., номер наказу про видачу ліцензії №41-Л), реє-
страційний запис від 15.11.2016р. № 2013032161 видана Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України, (строк дії з 08.11.2016р. по 08.11.2019р.). Про-
ектна документація затверджена наказом АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №16/1 від 
28.11.2016р. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва затвердже-
ний наказом АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» №20 від 15.12.2016р.

Інших договорів (договір про пайову участь в проектуванні та будівництві 
об'єкта житлового будівництва, інвестиційний договір, договір про співробітни-
цтво, договір поруки тощо) емітентом не укладалось.

В житловому комплексі буде споруджено три будинки (1 п.к., 2 п.к. та 3 п.к.) по 
222 квартири в кожному будинку, загальна площа квартир в кожному будинку  
20 500 кв.м.. Всього в будівельному комплексі буде споруджено 666 квартир, за-
гальною площею 61 500,00 кв.м.

Облігації випускаються під:
- серія S1 – під 1 115,55 кв. м. загальної площі квартир;
- серія T1 – під 1 086,88 кв. м. загальної площі квартир;
- серія U1 – під 1 162,98 кв. м. загальної площі квартир;
- серія V1 – під 1 088,24 кв. м. загальної площі квартир.
Основні техніко-економічні показники житлового будинку:

Показник
Од. 

вимі-
ру

Кількість

Всього: у тому числі по пускових комплексах
1п.к. 2п.к. 3п.к. 4п.к. 5п.к.

Площа ділянки га 1,1917 1,1917
Площа забудови кв.м 5011,0 5011,0
Поверховість пов. 1;2;31 1;2;31
Площа житлового комплексу кв.м 133748,0 32969,0 33199,0 33359,0 11097,0 23124,0
Площа квартир у будинку кв.м 56391,0 18797,0 18797,0 18797,0 - -
Площа літніх приміщень кв.м 5109,0 1703,0 1703,0 1703,0 - -
Загальна площа квартир у будинках кв.м 61500,0 20500,0 20500,0 20500,0 - -
Загальна кількість квартир, у т.ч.: кв. 666 222 222 222 - -
- 1-кімнатних кв. 162 54 54 54 - -
- 2-кімнатних кв. 324 108 108 108 - -
- 3-кімнатних кв. 162 54 54 54 - -
- 4-кімнатних дворівневих кв. 18 6 6 6 - -
Загальна площа вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, у т.ч.: кв.м 7796,78 - - - 7796,78 -
- супермаркету кв.м 2085,36 - - - 2085,36 -
- магазинів кв.м 1733,74 - - - 1733,74 -
- дитячого центру кв.м 703,71 - - - 703,71 -
- фізкультурно-оздоровчого комплексу кв.м 1960,85 - - - 1960,85 -
- ресторану кв.м 711,7 - - - 711,70 -
- допоміжних приміщень кв.м 232,62 - - - 232,62 -
- відкритої тераси з басейном кв.м 368,8 368,80 -
Площа вбудованих ТП, РП кв.м 687,0 127,0 112,0 112,0 112,0 224,0
Площа паркінгу кв.м 22601,60 - - - - 22601,60
Загальний будівельний об’єм комплексу, у т.ч.: куб.м 517225,40 117965,90 120773,4 119949,90 61759,40 96776,80
- вище відм. 0,000 куб.м 383672,50 112637,50 113228,9 112996,70 44697,60 111,80
- нижче відм. 0,000 куб.м 133552,90 5328,40 7544,5 6953,2 17061,80 966650
Місткість паркінгу, у т.ч.: м/м 617 - - - - 617
- для постійного зберігання м/м 585 - - - - 585
- для тимчасового зберігання м/м 32 - - - - 32
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Джерелом погашення емітованих цільових облігацій виступає новозбудована 
кількість квадратних метрів за Об’єктом:

- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею се-
рія S1 - 1 115,55 кв.м;

- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею се-
рія T1 - 1 086,88 кв.м;

- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею се-
рія U1 - 1 162,98 кв.м;

- новозбудована кількість квадратних метрів квартир загальною площею се-
рія V1 - 1 088,24 кв.м.

Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання квартир у будинку (1п.к.) 
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та 
підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, 
відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

5.6. рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента 
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової 
оцінки та/або останнього її оновлення*

Станом на 23.03.2017 року Емітент не здійснював рейтингової оцінки відпо-
відного випуску облігацій. 

6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
6.1.дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у 

процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного роз-
міщення облігацій:

укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється через органі-
затора торгівлі цінними паперами Публічне акціонерне товариство «Київська міжна-
родна фондова біржа» (надалі Біржа) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксагансько-
го, 36-В, 5 (п’ятий поверх) та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» 
за адресою: 01004 м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 6 (шостий поверх).

Емісія включає чотири серії облігацій з наступними строками укладання до-
говорів з першими власниками:
Серія Дата початку укладання 

договорів з першими 
власниками облігацій

Дата закінчення укладання 
договорів з першими власниками 

облігацій
S1 03.05.2017 20.04.2018
T1 03.05.2017 19.04.2018
U1 03.05.2017 18.04.2018
V1 03.05.2017 17.04.2018

Запланований обсяг укладання договорів з першими власниками облігацій – 
100%. У разі укладання договору з першими власниками облігацій хоча б на один 
біржовий лот облігацій укладання договорів з першими власниками облігацій є 
таким, що відбулося. 

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-
лучення андеррайтера.

6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на 
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та об-
лігації повністю оплачено):

укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної серії може 
бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповід-
ної серії укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланова-
ному обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками облігацій.

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власни-
ками облігацій приймається правлінням Емітента.

6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій 
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено):

правлінням Емітента приймає рішення про:
- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в про-

цесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облі-
гацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); 

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в 
процесі публічного розміщення облігацій; 

- затвердження результатів розміщення облігацій; 
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій; 
Результати розміщення, результати укладання договорів з першими власни-

ками та звіт про результати розміщення затверджуються правлінням Емітента. 
Звіт про результати розміщення облігацій складається згідно з вимогами Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.4.Порядок подання заяв на придбання облігацій:
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати приміщення (кварти-

ру) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитло-
вими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Пе-
черському районі м. Києва у власність.

Облігації реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій, яка відпо-
відає визначеній в проектній документації і у відповідному Договорі про участь в 
будівництві об’єкту нерухомості загальній площі квартири. Розмір Лоту та його 
характеристика визначаються Емітентом та погоджуються власником облігацій 
при підписанні Договору про участь в будівництві об’єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку 
не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента, 
подає заяву та укладає договір купівлі-продажу облігацій у термін з 03.05.2017 по  
17-20.04.2018 залежно від відповідної серії облігації. Це приміщення (квартиру) Емі-
тент закріплює за таким власником облігацій шляхом підписання Договору про участь 

у будівництві об’єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-
продажу облігацій). Подальше відчуження облігацій їх власником здійснюється ви-
ключно Лотами облігацій. Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про 
участь у будівництві та чинного законодавства за належне виконання своїх зобов’язань 
щодо передачі відповідного об’єкту нерухомості (квартири), закріпленого у Договорі 
про участь у будівництві, власнику Лоту облігацій за умови належного виконання таким 
власником Лоту облігацій своїх зобов’язань за цим Проспектом емісії облігацій та До-
говором про участь у будівництві об’єкту нерухомості.

Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором 
грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання примі-
щення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення 
(квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій, а також містить по-
рядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права 
та обов’язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії 
облігацій. В Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості зазначається, 
що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій власник облігацій втрачає 
право на отримання у власність закріпленого за ним приміщення (квартири).

6.5.Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій.
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітен-

том без використання принципу «поставка проти оплати» та відповідно до «Пра-
вил Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа», 
затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «Київська міжнародна фондова бір-
жа» (Протокол №28 від 08.11.2016) та «Правил Публічного акціонерного товари-
ства «Фондова біржа ПФТС», затверджені Наглядовою радою ПАТ «Фондова 
біржа ПФТС» (Протокол №49 від 24.10.2016) у термін з 03.05.2017 по  
17-20.04.2018 залежно від відповідної серії облігації.

Для здійснення операцій з облігаціями покупець облігацій зобов’язаний мати 
або відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним Депозитарної установи (Де-
позитарна установа – у розумінні Закону України «Про депозитарну систему 
України», надалі Депозитарна установа). Обіг облігацій здійснюється на рахунках 
у цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії.

Після придбання Лоту облігацій власник такого Лоту облігацій набуває прав та 
обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
Оплата вартості облігацій при укладанні договорів з першими власниками об-

лігацій, здійснюється протягом строку укладання договорів з першими власника-
ми облігацій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій (біржо-
вого контракту), шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті 
України (резидентами та нерезидентами) на поточний рахунок Емітента.

Вартість придбаних облігацій повинна бути повністю сплачена до моменту 
закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій, вказа-
ного в п. 6.1. цього Проспекту емісії облігацій.

Після повної оплати вартості Лоту облігацій в порядку, передбаченому умова-
ми договору купівлі-продажу облігацій (біржовому контракті), Емітент зараховує 
відповідну кількість облігацій на рахунок у цінних паперах власника облігацій.

6.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-
ною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номі-
нальної вартості)):

на біржах ціна укладання договорів з першими власниками облігацій встановлю-
ється в залежності від попиту та пропозиції, але укладання договорів з першими влас-
никами облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вартість облігацій.

6.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта):

оплата за придбані облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в 
національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточ-
ний рахунок Емітента.

6.6.3. найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у націо-
нальній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у націо-
нальній та іноземній валютах):

оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні до-
говорів з першими власниками облігацій, здійснюється на поточний рахунок Емі-
тента № 26008301000401 в 

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», МФО 380377.
6.6.4. Строк оплати облігацій:
оплата вартості облігацій резидентами та нерезидентами при укладанні до-

говорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом строку укладан-
ня договорів з першими власниками облігацій відповідно до укладеного договору 
купівлі-продажу облігацій (біржового контракту).

6.7. Відомості про андерайтера (якщо емітент користується його послугами 
щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування; код за ЄДРПОУ; 
місцезнаходження; номери телефонів та факсів; номер і дата видачі ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, андерайтингу; реквізити договору (попереднього до-
говору) з андерайтером (номер, дата укладення):

укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-
лучення андеррайтера.

6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 
публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщен-
ня облігацій):

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна 
фондова біржа» (код за ЄДРПОУ: 20064500, зареєстроване Голосіївською район-
ною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997; місцезнаходження: 
01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх); номери телефонів та 
факсів: Тел./факс: 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86; номер і дата видачі ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з орга-
нізації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів 
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та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 
– діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ №581146 від 
05.04.2011) та

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа 
ПФТС» (код за ЄДРПОУ: 21672206, зареєстроване Печерською районною у місті 
Києві державною адміністрацією 25.03.1997; місцезнаходження: 01004 м. Київ, 
вул. Шовковична, буд. 42-44 6 (шостий поверх); номери телефонів та факсів: 
Тел./факс: 277-50-00, 277-50-01; номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на 
фондовому ринку: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421 від 11.06.2012).

6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депо-

зитарій України» (місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 
17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська районна в місті Києві державна 
адміністрація, 17.05.1999); 

реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цін-
них паперів (номер, дата укладення): Емітент користується послугами щодо де-
позитарної діяльності на основі Договору про обслуговування емісії цінних папе-
рів № Е-4900/10 від 23.11.2012 та заявкою про приєднання № ОВ-409 від 
21.10.2013р

6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників 
іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних 
паперів):

повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депо-
зитарій України» (далі - Центральний депозитарій) (місцезнаходження: 04071,  
м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8; код за ЄДРПОУ: 30370711, Шевченківська 
районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999); 

реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (но-
мер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору): Емітент 
користується послугами щодо депозитарної діяльності на основі Договору про 
обслуговування емісії цінних паперів №Е-4900/10 від 23.11.2012 та заявкою про 
приєднання № ОВ-409 від 21.10.2013.

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначають-
ся у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників імен-
них цінних паперів, є депозитарна установа): Центральний депозитарій - юридич-
на особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, 
установлених Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку 
Правил Центрального депозитарію 01.10.2013 Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним 
товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депо-
зитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 за №2092).

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною:

Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визна-
ння реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною та повертає 
першим власникам гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації, а Покупці 
зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких визнана недійсною, 
шляхом перерахування на рахунок Емітента відкритий у Центральному депози-
тарії, в порядку та строк, визначені проспектом емісії цінних паперів.

Строк повернення внесків не може перевищувати шести місяців з дня прийняття 
реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у 
разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:

у разі не затвердження Емітентом у встановлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емі-
тент зобов’язаний повернути власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата 
за розміщені цінні папери, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку, а 
Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на 
його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, в строк не більше шести 
місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання догово-
рів з першими власниками облігацій.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії 
зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) 
особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття 
рішення про приватне розміщення облігацій): Товариство здійснює публічне роз-
міщення іменних цільових облігацій. Повідомлення про випуск облігацій буде здійсне-
не шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії облігацій у повному обсязі 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (згідно ст. 30 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»).

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:

перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщен-
ня облігацій. 

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:
власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нере-

зиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. 
Відчуження облігацій власниками цих облігацій протягом строку їх обігу здій-

снюється на позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-
інформаційних системах, Лотами облігацій. Облігації вільно обертаються на фон-
довому ринку протягом усього строку їх обігу.

За кожним об’єктом нерухомості (квартирою) Емітент закріплює Лот облігацій. 
Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі об’єкту не-
рухомості (квартири), визначеної в проектній документації на відповідний об’єкт 
нерухомості (квартиру). Номер, розмір Лоту та його характеристики визначають-
ся Емітентом в Договорі про участь у будівництві.

В разі відчуження Лоту облігацій попередній власник такого Лоту облігацій втра-
чає право на отримання у власність закріпленого за ним об’єкту нерухомості (квар-
тири). Відчуження облігацій допускається виключно Лотом облігацій, який є непо-
дільним. Відчуження Лоту облігацій на користь інших осіб під час строку обігу цих 
облігацій на ринку зобов’язує продавця Лоту облігацій розірвати відповідний Дого-
вір про участь у будівництві шляхом укладення додаткової угоди з Емітентом, а 
нового власника Лоту облігацій, укласти в день укладення договору купівлі-продажу 
облігацій, відповідний Договір про участь у будівництві з Емітентом.

Початок обігу облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про ре-
зультати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого 
звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був 
опублікований Проспект емісії цих облігацій.
Серія дата закінчення обігу
S1 04.06.2019
T1 04.06.2019
U1 04.06.2019
V1 04.06.2019

Емітент облігацій може прийняти рішення про продовження визначених Про-
спектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усієї серії 
облігацій або письмової згоди на продовження таких строків усіх власників такої 
серії облігацій. 

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
12.1. випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій: викуп 

Емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.
Власник Лоту облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю 

ініціативою, надати Лот облігацій Емітенту для його викупу, а Емітент розглядає 
можливість прийняття такого Лоту облігацій для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу Лоту облігацій за ініціативою власни-
ка облігацій, власник облігацій повідомляє Емітента про свій намір надати Лот 
облігацій Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

а. Для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені 
юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; 
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, 
адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здій-
снення платежів; номер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред’являє для 
викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу 
придбання (набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення 
права власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій 
документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права влас-
ності на облігації; ціну викупу облігацій; підпис уповноваженої особи власника обліга-
цій; оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, що є 
підтвердженням права власності на Лот облігацій; у разі підписання заяви представ-
ником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов’язковим 
додаванням як додатків оригінального примірнику такого документу або його нотарі-
ально посвідченої копії). Повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки влас-
ника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на 
підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника об-
лігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого пред-
ставника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на до-
кумент, на підставі якого діє такий упов новажений орган/особа).

б. Для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що 
видав, дата видачі); довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місця проживання, 
поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної по-
шти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; но-
мер Лоту облігацій; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та по-
рядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання 
(набуття) (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права 
власності на облігації у власника облігацій); оригіналів чи нотаріальних копій доку-
ментів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власнос-
ті на облігації та повну оплату облігацій; ціну викупу облігацій; підпис власника облі-
гацій чи його представника, у разі підписання заяви представником – посилання на 
документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як 
додатку оригінального примірнику такого документу або його нотаріально посвідче-
ної копії); оригінал чи нотаріальна копія виписки про стан рахунку в цінних паперах, 
що є підтвердженням права власності на Лот облігацій; Якщо представник власни-
ка облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого 
представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням 
на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто 
або уповноваженим представником за адресою: м. Київ, Печерський р-н,  
вул. Старонаводницька, буд. 13-Б, 

АТ «ПОЗНяКИ-ЖИЛ-БУд», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.
В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір 

надати облігації для викупу та його подання, що вказані в Проспекті емісії облігацій, 
Емітент має право повернути повідомлення з доданими документами для усунен-
ня недоліків. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рі-
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шення щодо викупу облігацій не пізніше 60 календарних днів від дати отримання, 
оформленого належним чином, повідомлення від власника облігацій.

12.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:
рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається на-

глядовою радою Емітента. Про прийняте рішення і дату прийняття такого рішення 
Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідо-
мленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під 
розписку в отриманні. Обов’язковий викуп облігацій за зверненням власників облі-
гацій до Емітента – непередбачений. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у 
власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 ка-
лендарних днів від дати прийняття наглядовою радою Емітента рішення про викуп 
облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі, якщо протягом терміну обігу облігацій до настання строків погашення 
облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, правлінням Емітента 
може бути прийнято рішення про анулювання викуплених облігацій та надані від-
повідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахуван-
ня Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові 
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

Емітент має право за власною ініціативою протягом строку обігу облігацій на 
підставі рішення наглядової ради Емітента, при згоді власника облігацій, здійсни-
ти викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію 
викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку або письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. 

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо викупу Лоту облігацій Емі-
тентом, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення дого-
вору купівлі-продажу Лоту облігацій протягом 45 календарних днів від дати роз-
міщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному вище виданні або 
отримання повідомлення Емітента про викуп. Викуп облігацій у такому випадку 
здійснюється протягом 90 календарних днів від дати розміщення оголошення у 
вка заному виданні або отримання повідомлення від Емітента, за договором 
купівлі-продажу облігацій, що укладається Емітентом з власником облігацій.

В строки, вказані в договорі купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає 
Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахуван-
ня Лоту облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові 
кошти в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

12.3.Порядок встановлення ціни викупу облігацій: Емітент викуповує Лот об-
лігацій за договірною вартістю. У разі такого викупу ціна облігацій не може бути 
меншою ніж номінальна вартість облігацій.

12.4.Строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу:
У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп об-

лігацій здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати прийняття 
наглядовою радою Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-
продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі викупу облігацій у їх власників за ініціативою Емітента, викуп облігацій 
здійснюється Емітентом протягом 90 календарних днів від дати розміщення ого-
лошення офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку або отримання повідомлення від Емітента за договором 
купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття 
рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): порядок ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється та не виплачується у 
зв’язку з публічним розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:
14.1. дати початку і закінчення погашення облігацій: погашення облігацій здій-

снюватиметься в такі строки:
п/н Серія дата початку погашен-

ня
дата закінчення 

погашення
1. S1 05.06.2019 05.09.2019
2. T1 05.06.2019 05.09.2019
3. U1 05.06.2019 05.09.2019
4. V1 05.06.2019 05.09.2019

14.2.Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про 
розміщення цільових облігацій): 

Одна облігація серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 надає право на отри-
мання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного і закріпле-
ного за власником Лоту облігацій, відповідно до чинного Договору про участь у 
будівництві, об’єкту нерухомості (квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу 
з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом 
на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва.

Погашення облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та серії V1 можливе лише за 
умови пред’явлення Емітенту Лоту облігацій в кількості, що розраховується як за-
гальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена 
на сто та чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Отримання 
приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві 
об’єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом передачі відповід-
ного приміщення (квартири) власнику за актом приймання-передачі об’єкту нерухо-
мості та передачі документів, необхідних для подальшого оформлення права влас-
ності на відповідне приміщення (квартиру) в залежності від кількості облігацій.

Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою:
м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13-Б, АТ «ПОЗНяКИ-

ЖИЛ-БУд», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.
Після прийняття Об’єкта будівництва в експлуатацію Емітент, засобами вка-

заними в Договорі про участь у будівництві, інформує про це власників Лотів об-
лігацій та повідомляє їм, отримані від відповідних органів дані щодо фактичної 
загальної площі об’єктів нерухомості (квартир). Погашення облігацій серії S1, се-
рії T1, серії U1 та серії V1 відбувається шляхом надання за актом приймання-
передачі об’єкту нерухомості відповідного приміщення (квартири) власнику Лоту 
облігацій відповідної загальної кількості квадратних метрів квартири загальної 
площі об’єкту нерухомості (квартири), обраної власником Лоту облігацій та зазна-
ченої у відповідному Договорі про участь у будівництві. 

Термін пред’явлення облігацій власниками до погашення не повинен бути пізні-
шим дати закінчення погашення вказаної в п. 14.1. цього Проспекту емісії облігацій. 
Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депози-
тарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечуєть-
ся на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депози-
тарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення 
облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на під-
ставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством 
про депозитарну діяльність. При погашенні облігацій власник повинен протягом 
строку погашення облігацій здійснити дії щодо переказу Лоту облігацій з власного 
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Якщо 
початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановле-
ний чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься 
на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник Лоту облігацій та Емітент підписують на-
ступні документи:

1. Акт пред’явлення цінних паперів до погашення.
2. Акт про погашення цінних паперів.
3. Акт приймання-передачі об’єкту нерухомості відповідного приміщення 

(квартири). 
Подальше оформлення документів на право власності на об’єкт нерухомості 

(квартиру) здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов'язки Емітен-
та щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписан-
ня з власником Лоту облігацій акту приймання-передачі об’єкту нерухомості 
(квартири), визначеного в Договорі про участь у будівництві. Оформлення права 
власності на отримання об’єкта нерухомості (квартири) здійснюється власником 
своїми силами та за власний рахунок. 

У Договорі про участь у будівництві, що укладається між Емітентом та влас-
ником Лоту облігацій при набутті у власність Лоту облігацій, вказується що:

а. у випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за результа-
тами технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) 
буде більшою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, власник Лоту 
облігацій зобов’язаний сплатити Емітенту таку різницю грошовими коштами у по-
рядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві. 

б. У випадку, якщо після здачі Об'єкту будівництва в експлуатацію за результата-
ми технічної інвентаризації, загальна площа об’єкта нерухомості (квартири) буде 
меншою, ніж зазначено у Договорі про участь у будівництві, Емітент зобов’язаний 
відшкодувати власнику Лоту облігацій таку різницю грошовими коштами у порядку, 
встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві. 

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька 
осіб, то при погашенні такого Лоту облігацій такі власники зобов’язані спільно 
пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати об’єкт нерухомості (квартиру) 
у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту неру-
хомості при пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій роз-
суд визначити об’єкт нерухомості, не закріплений за іншою особою, відповідно до 
кількості облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання 
зобов’язань Емітента.

14.3.Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у 
якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прий-
няття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій): виплата номі-
нальної вартості облігації не передбачена у зв’язку з прийняттям рішення про 
публічне розміщення іменних цільових незабезпечених облігацій. 

14.4.Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) об-
лігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) обліга-
цій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який 
облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):

у разі, якщо прийняття в експлуатацію Об’єкта будівництва, буде здійснено 
раніше дати початку погашення облігацій, правління Емітента приймає рішення 
про дострокове погашення відповідного випуску облігацій. Емітент, засобами вка-
заними в Договорі про участь у будівництві, інформує власників облігацій про 
прийняття Об'єкта будівництва в експлуатацію та про дострокове погашення ви-
пуску облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення 
оголошення в офіційних виданнях Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, у яких був опублікований Проспект емісії цих облігацій, та у місцевій 
пресі. Власники облігацій сповіщаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
початку дострокового погашення випуску облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює новий термін пред'явлення облігацій серії 
S1, серії T1, серії U1 та серії V1 до погашення, та повідомляє власників та інших 
зацікавлених осіб вищевказаними способами. У разі прийняття рішення про до-
строкове погашення випуску облігацій Емітент встановлює нову (дострокову) 
дату початку та закінчення пред’явлення облігацій до погашення. Строк достро-
кового погашення облігацій не повинен перевищувати 1 (один) рік з дати початку 
дострокового погашення облігацій. Послідовність дій при достроковому погашен-
ні випуску облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенні.

14.5.Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про 
дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни до-
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строкового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені 
для дострокового погашення):

можливість дострокового погашення облігацій серії S1, серії T1, серії U1 та 
серії V1 за вимогою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільо-
вих облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність влас-
нику облігацій відповідної кількості квадратних метрів квартири відповідно до 
кількості облігацій, визначених у Договорі про участь у будівництві.

14.6.Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашен-
ня (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

у разі, якщо власник Лоту облігацій у визначений Проспектом емісії облігацій 
термін не перерахував Лот облігацій, що підлягають погашенню (достроковому 
погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних 
паперах Емітента або перерахував, але не підписав акт приймання-передачі від-
повідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання від-
повідного об’єкту нерухомості (квартири) здійснюється за особистим зверненням 
власника Лоту облігацій або повноважних представників власника Лоту облігацій 
до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску облігацій за 
адресою: 

м. Київ, Печерський р-н, вул. Старонаводницька, буд. 13-Б, АТ «ПОЗНяКИ-
ЖИЛ-БУд», відділ продажу, тел. (044) 499 22 72.

Після настання цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати 
власнику Лоту облігацій відповідний об’єкт нерухомості (квартиру). Такий 
об’єкт нерухомості (квартира) може бути відчужений Емітентом на свій роз-
суд. В цьому випадку відшкодування вартості Лоту облігацій здійснюється гро-
шовими коштами за номінальною вартістю облігацій, після особистого звер-
нення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та 
документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються 
Емітентом на власному рахунку протягом строку, визначеного чинним законо-
давством.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту:

в випадку неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк погашен-
ня, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого 
органу управління протягом 20 днів, як стало відомо Емітенту про такий випадок, 
оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішен-
ня.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених 
чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, 
визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом».

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій 

перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про роз-
міщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*: Застереження: обсяг випуску 
облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

17. Інші відомості*: обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на 
рахунках у цінних паперах, що відкриті в Депозитарній установі. Право власності 
на придбаний Лот облігації виникає з моменту зарахування такого Лоту на раху-
нок у цінних паперах нового власника облігацій в Депозитарній установі та під-
тверджується випискою з цього рахунку, яка надається Депозитарною устано-
вою.

18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може роз-
глядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовір-
ність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці доку-
менти:

Від емітента: 
Голова правління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»  ___________  А.Р.Каграманян
 (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)

Головний бухгалтер АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»  ___________  Н.В.Степанюк
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)

Від аудитора:
Директор ПАФ «Олександр і К»  ___________  О.В.Пальніков
               (посада)   (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 
розміщення облігацій:

ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»
 _________________________________  ___________  _____________ 
                              (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я, 
   по батькові)

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне 
розміщення облігацій:

ПАТ «Фондова біржа ПФТС»
 _________________________________  ___________  _____________ 
                          (посада)  (підпис) М.П.  (прізвище, ім’я,
    по батькові)

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

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ». 2.Код за ЄДРПОУ: 
00292333. 3.Місцезнаходження: 69014, м.Запоріжжя , вул. М.Краснова, 
12-а. 4.Міжміський код, телефон та факс: (0612) 65-31-55, (0612) 65-31-55. 
5.Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інфор-
мації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст 
Повідомлення. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінчен-
ням строку дії повноважень, припинено з 18.04.17р. повноваження члена 
Наглядової ради, Голови Наглядової Ради Коваленка Сергiя Анатолiйовича, 
який представляв інтереси акціонера Товариства ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРА-
ЦІЙНЕ БЮРО», обраного на посаду з 01.05.16р. рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд 15.04.16), обраного Головою Наглядової ради 
04.05.16 (Пр.№24 вiд 04.05.16), часткою в статутному капiталi емiтента та 
акціями емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не нада-
но. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» 
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінченням строку дії повноважень, 
припинено з 18.04.17р. повноваження члена Наглядової ради Третьяка 
Олега Миколайовича, який представляв інтереси акціонера Товариства 
ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», обраного на посаду з 01.05.16р. рiшенням Загаль-
них зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд 15.04.16), часткою в статутному 
капiталi емiтента та акціями емітента не володiє, згоду на розкриття пас-
портних даних не надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), в зв'язку з закінчен-
ням строку дії повноважень, припинено з 18.04.17р. повноваження члена 
Наглядової ради Ковіненка Олександра Вікторовича, обраного на посаду з 
01.05.16р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2016 вiд 
15.04.2016), який представляв інтереси акціонера Товариства ТОВ «АВТО-
ПРАЙД», часткою в статутному капiталi емiтента та акціями емітента не 
володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр. №1/2017 

вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства Ковіненка Олександра Вікторовича: дата на-
родження 05.09.1970, який представляє інтереси акціонера Товариства 
ТОВ «АВТОПРАЙД»(Код ЄДРПОУ 34564050, мiсцезнаходження: 69035, 
м.Запоріжжя, пр.Маяковського,10/2.; володіє часткою в розмірі 0,2648% від 
загальної кiлькостi акцiй); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Бер-
дянський університет менеджменту і бізнесу, 2010р., спеціальність «Інфор-
маційні управляючі системи і технології», кваліфікація «Інженер-програміст». 
Загальний стаж роботи 31 рік. З 2006р. по теперішній час працює в ТОВ 
«АВТОПРАЙД», директор. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони 
обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має; акціо-
нер Товариства, що є афілійованою особою Ковіненко О.В - ТОВ «АВТО-
ПРАЙД». Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ» 
(Пр.№17 від 18.04.17р.) Ковіненко О.В. обрано Головою Наглядової ради 
Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 
18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства Коваленка Сергiя Анатолiйовича: дата наро-
дження 26.01.1964 року, який представляє інтереси акціонера Товариства 
ПрАТ «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» (Код ЄДРПОУ 22134155, 
мiсцезнаходження: 69001, м.Запоріжжя, вул. Тюленіна, 23; володіє часткою 
в розмірі 1,1945% від загальної кiлькостi акцiй); акціями Товариства не во-
лодіє. Освіта вища: Дніпропетровський інститут інженерів залізничного 
транспорту; 1992р., спеціальність «Тепловози та тепловозне господар-
ство», кваліфікація «Інженер»; Міжрегіональний центр перепідготовки ка-
дрів; 2002р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Економіст». Загальний 
стаж роботи 38 років. З 2009 по 2016р. - Керівник департаменту продажів 
ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ», з 2016р. по теперішній час працює в ТОВ 
«ВИД», заступник директора з питань маркетингу. Непогашеної (незнятої) 
судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною ді-
яльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими особами, не 
має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 
18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до наступних рiчних 
Загальних зборiв Товариства Третьяка Олега Миколайовича: дата наро-
дження 12.02.1972 року, представляє інтереси акціонера Товариства ТОВ 
«ФІНТЕХНОЛОГІЇ»(Код ЄДРПОУ 33874456, мiсцезнаходження: 50002, 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖНЕРУдПРОм». 2.Код 
за ЄДРПОУ: 00292333. 3.Місцезнаходження: 69014, м.Запоріжжя ,  
вул. М.Краснова,12-а. 4.Міжміський код, тел./факс:(0612)65-31-55, 5.Електро-
нна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua. 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://00292333.smida.gov.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 пра-
вочинів. ІІ.Текст Повідомлення. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 
від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або 
перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вар-
тість правочинів щодо придбання цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних 
сертифікатів, векселів та ін.) не повинна перевищувати 200% вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть 
акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної 
кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прий-
няття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або пере-
вищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (яка складає-45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість 
правочинів щодо реалізації готової продукції, товарів та послуг не повинна пере-
вищувати 300% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності-
136768тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосу-
ючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для 
участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 
46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструва-
лися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними збо-
рами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 
25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при 
цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо відчуження цінних паперів 
(акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.) не повинна переви-
щувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності-
91179 тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосую-
чих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для 
участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 
46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструва-
лися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними збо-
рами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вар-
тість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 
25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за да-
ними останньої річної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при 
цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо надання фінансової допо-
моги, позик не повинна перевищувати 200% вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 
52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кіль-
кості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної кіль-
кості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прий-
няття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або пере-
вищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість 
правочинів щодо отримання кредитів не повинна перевищувати 200% вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності 91179тис.грн. Загальна 
кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає 
100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від 
загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв 
(Пр.№1/2017 від 18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного 
року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 
50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична су-
купна вартість правочинів щодо надання застав, порук, гарантій, в тому числі за 
третіх осіб не повинна перевищувати 200% вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 
52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 46810838 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кіль-
кості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, та 88,4759% від загальної кіль-
кості акцій. «Проти» 0 шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2017 від 
18.04.17) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прий-
няття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або пере-
вищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності (яка складає 45589,36тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість 
правочинів правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик не повинна 
перевищувати 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності-91179тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 52828792шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались 
для участi у зборах 46810838шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«ЗА» 46810838шт. що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій, та 88,4759% від загальної кількості акцій. «Проти» 0 шт. III.Підпис 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2.Голова правління Верховський С.С. 18.04.2017

Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, м.Кривий Рiг, вул. Кобилянського,219, 
володіє часткою в розмірі 0,8797% від загальної кiлькостi акцiй ); акціями 
Товариства не володіє. Освіта вища: Дніпропетровський державний універ-
ситет; 1994р., спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація 
«Економіст-математик»; КНУ ім. Т.Шевченка; 2004р., спеціальність «Право-
знавство», кваліфікація «Юрист». Загальний стаж роботи 24 роки. З 2009 по 
2016р. - Керівник фінансового департаменту ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ», з 
2016 р. працює в ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», радник з фінансових питань. 
Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або 
займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійо-
ваними особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» 
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 членом Наглядової ради до на-
ступних рiчних Загальних зборiв Товариства Моргунову Олену Йосипівну: 
дата народження: 14.11.1979 року, яка обрана як незалежний член Наглядо-
вої ради (незалежний директор); акціями Товариства не володіє. Освіта 
вища: Криворізьский технічний університет; 2005р., спеціальність «Облік і 
аудит», кваліфікація «Бухгалтер», загальний стаж роботи 19 років, з 2009р. 
по теперішній час працює в ТОВ «ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА», головний бухгал-

тер. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади 
та/або займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є 
афілійованими особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17) обрано з 18.04.17 чле-
ном Наглядової ради до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства Три-
губа Валерія Івановича: дата народження 22.05.1969 року, який обраний як 
незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); акціями Товари-
ства не володіє. Освіта вища: Національна юридична академія України 
ім.Я.Мудрого; 1995р; спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист». 
Загальний стаж роботи 27 років. З 2009 по 2016р. - Керівник юридичного 
департаменту ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ»; з 2016р. працює в ТОВ 
«ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА», керівник юридичного департаменту. Непогашеної 
(незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими осо-
бами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. III. Підпис 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2.Голова правління Верховський С. С. 18.04.17
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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 «мІЖНАРОдНА 
ЕНЕРгЕТИЧНА КОмПАНІя», 
36285564, проспект 40-річчя Жовтня, 
будинок 93, кімната 212, м.Київ, Голосіїв-
ський, 03127, (044) 278-60-14

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

12.04.2017

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

http://mek.in.ua
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

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

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

ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА», 
21379736, 9934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники -, 
04739-3-54-03.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 18.04.2017.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «дИТяЧИй ОЗдОРОВЧИй ЦЕНТР «СОСОНКА»

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 "хАРЧО-
ПРОдТОРг" , 13733276, 
вул. Набережна, буд. 7Д, м. Вишгород, 
Вишгородський, Київська область, 
07300, Україна, (04596) 5-49-21

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

18.04.2017

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

http://hptv.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 «НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ОБ’єдНАННя 
«ПРАКТИКА», 24733539, м. Київ, 
Святошинський, 03680, м. Київ,  
вул. Малинська, 20А, (044) 423-55-80

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

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

www.practika.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

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

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Полтавське 
спецi алiзоване ремонтно-будiве льне управлiння «Укр м’ясо мол маштехремонт», 
00424651, 36014, Полтава, вул.  Островського,б.55,т.( 0532)678191,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: UMMMTR.UCOZ.RU

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСьКЕ СПЕЦI АЛIЗОВАНЕ РЕмОНТНО-БУдIВЕ ЛьНЕ 
УПРАВЛIННя «УКР м’яСО мОЛ мАШТЕхРЕмОНТ»

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 "КИЇВ-
РЕСУРСПОСТАЧ", 32663874, 
вул. Марка Вовчка, 14, м. Київ, 
04073, Україна, (044)463-93-95

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

19.04.2017

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

kievresurspostach.in.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 «мIЖНАРОдНА 
IНВЕСТИЦIйНА гРУПА», 
33690928, Саксаганського 41, м.Київ, 
Голосіївський, 03033, (044) 581-67-82

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

12.04.2017

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

http://mig.in.ua

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК 151
2. ПРАТ «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК 151
3. ПАТ АВАНГАРД 123
4. ПРАТ АВІАТЕХМАС 9
5. ПРАТ АВТОА 172
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ» 146
7. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 166
8. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 166
9. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТП 16329 178
10. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 171
11. ПРАТ АГРОФОС 39
12. ПРАТ АДМ «ІЛЛІЧІВСЬК» 124
13. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 154
14. ПРАТ АЙПЕК 118
15. ПРАТ АКТА 168
16. ПРАТ АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС» 74
17. ПРАТ АЛІЯГСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 69
18. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 93
19. ПРАТ АМУР 25
20. ПРАТ АМУР 32
21. ПАТ АНТОНІНСЬКЕ РТП 113
22. ПРАТ АО ГАЛАНТ 113
23. ПРАТ АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕДПРЕПАРАТИ 39
24. ПРАТ АРКАДА 22
25. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ 179
26. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 120
27. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 68
28. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 78
29. ПРАТ АТОМСЕРВІС 20
30. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 161
31. ПРАТ БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 24
32. ПРАТ БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ 170
33. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ 152
34. ПРАТ БЕРТІ 156
35. ПАТ БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 50
36. ПРАТ БЕТОНМАШ 44
37. ПРАТ БІАС 156
38. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП 106
39. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 145
40. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 45
41. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 81
42. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 92
43. ПАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВНИЦТВО 93
44. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО №1 168
45. ТОВ БУДСПЕЦСЕРВІС 86
46. ПАТ ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ 191
47. ПРАТ ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА 168
48. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 171
49. ПРАТ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141 74
50. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 51
51. ТОВ ВЕРЕС 93
52. ПРАТ ВЕСТА 11
53. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 179
54. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО ПОЛТАВА 94
55. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 111
56. ПРАТ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ» 83
57. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ» 38
58. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТІРАС» 68
59. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ» 70
60. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛІСТ» 161
61. ПАТ ВІЛЬШАНКА 27
62. ПРАТ ВІЛЬШАНКА 31
63. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
64. ПАТ ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 26
65. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК 80
66. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 162
67. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 162
68. ЗАТ ВІННИЦЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 154
69. ПАТ ВІННИЦЯЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 160
70. ПРАТ ВІТЯЗЬ 172
71. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» 24
72. ПРАТ ВОЛИНЬХОЛДІНГ 146
73. ПРАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ АТП 10707 20
74. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОХІМ 38
75. ПАТ ГАЛАНТЕРЕЯ 77
76. ПРАТ ГАЛ-ЕКСПО 24
77. ПРАТ ГАЛС-К 115
78. ПРАТ ГРАНТПОЛІС 191
79. ПАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 27
80. ПАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ 10
81. ПАТ ГУСАРІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ФОРМУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
178

82. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7 108
83. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ОЛІМПІЯ» 68
84. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОСОНКА» 193
85. ПРАТ ДІГ 78
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
86. ПРАТ ДІГ 83
87. ПРАТ ДІГ 83
88. ПРАТ ДІГ 83
89. ПРАТ ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО 179
90. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 192
91. ПАТ ДНІПРОГАЗ 176
92. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 179
93. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255 147
94. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 192
95. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 193
96. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 168
97. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 77
98. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 38
99. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №9 191
100. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 69
101. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 53
102. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 66
103. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 70
104. ПАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 73
105. ПРАТ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10 158
106. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 11
107. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 104
108. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 112
109. ПРАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 39
110. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 123
111. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 183
112. ПРАТ ЄВРАЗ СУХА БАЛКА 184
113. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 158
114. ПАТ ЄВРО-М-ТРАНС 170
115. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 173
116. ПАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 121
117. ПРАТ ЖЕСТ 76
118. ПАТ ЖИВИЦЯ 32
119. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 50
120. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 52
121. ПАТ ЖИТОМИРГАЗ 76
122. ПАТ ЖМІЇВСЬКЕ 86
123. ПАТ ЗАВОД «ЕКВАТОР» 151
124. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 22
125. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 29
126. ВАТ ЗАВОД ВЕСТА 32
127. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ 3
128. ПРАТ ЗАНГАС-НГС 152
129. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 116
130. ПАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 119
131. ПРАТ ЗАПЛАЗСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 74
132. ПРАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 155
133. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 142
134. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 143
135. ПАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 5
136. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 155
137. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ 159
138. ПРАТ ЗАТИШАНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15115 74
139. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»
119

140. ПРАТ ЗЕНІТ-СЕРВІС 4
141. ПАТ ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ» 106
142. ПАТ ЗНКІФ «УКРСИБ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» 107
143. ПАТ ЗНКІФ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-1» 14
144. ПАТ ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 51
145. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМПРИЛАД 31
146. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 94
147. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 71
148. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 71
149. ПАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 75
150. ТОВ ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС 84
151. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 44
152. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 46
153. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» 72
154. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «XXІ СТОЛІТТЯ» 93
155. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У 33
156. ПРАТ ІНСТРУМЕНТМАШ 77
157. ТОВ ІНТЕРБУД 82
158. ПАТ ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ 164
159. ПРАТ ІНФРАКОН 162
160. ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД 170
161. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17439 152
162. ПРАТ ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 14
163. ПАТ КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» 56
164. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 24
165. ПАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ 24
166. ПРАТ КАРПАТІЯ ТУР 146
167. ПРАТ КАУЧУК 65
168. ПРАТ КАУЧУК 65
169. ПРАТ КАУЧУК 66
170. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 144



№75, 20 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

197

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
171. ПАТ КАХОВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 153
172. ПРАТ КВАДРАТ УКРАЇНА 91
173. ПАТ КВАРЦСАМОЦВІТИ 147
174. ПРАТ КИЙ АВІА 38
175. ПРАТ КИЙ АВІА 42
176. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 43
177. ПРАТ КИЇВРЕСУРСПОСТАЧ 194
178. ПАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» 79
179. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» 37
180. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 188
181. ПАТ КІРОВОГРАДОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 190
182. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 77
183. ПРАТ КОЛІБРІ 169
184. ПРАТ КОМБІКОРМ 181
185. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 185
186. ПАТ КОМПАНІЯ РОСТОК 88
187. ПРАТ КОМПЛЕКС-П 38
188. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» 179
189. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» 187
190. ПРАТ КОНСТАР 84
191. ПРАТ КООПЗОВНІШТОРГ 27
192. ПАТ КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» 12
193. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 21
194. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 21
195. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 48
196. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 188
197. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КХП 75
198. ПРАТ КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ 168
199. ПРАТ ЛАХТІ 157
200. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 6
201. ПРАТ ЛІКТРАВИ 120
202. ПАТ ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА 78
203. ПРАТ ЛУКОР 39
204. ПАТ ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО 177
205. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 144
206. ПАТ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ 36
207. ТОВ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БРОКЕРСЬКА ФІРМА «БАСТМА» 76
208. ПРАТ МАЛЬВИ 94
209. ПАТ МАЯК 148
210. ПРАТ МЕГА-РЕСУРС 78
211. ПРАТ МЕДТЕХНІКА 35
212. ПРАТ МЕДТЕХНІКА 66
213. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 161
214. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 165
215. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 165
216. ПРАТ МЕТАЛ ТА ЯКІСТЬ 165
217. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 152
218. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 40
219. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 122
220. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 163
221. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 122
222. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 194
223. ПАТ МКТ 180
224. ПАТ МКТ 183
225. ПРАТ МЛИБОР 113
226. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 68
227. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 117
228. ПРАТ МОНОМАХ 112
229. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» 72
230. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРАКТИКА» 193
231. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ І ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ В ТВАРИННИЦТВІ 

«ПРОГРЕС»
25

232. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 174
233. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 176
234. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СОЗИДАТЕЛЬ» 194
235. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МІКРОКЛІМАТ» 169
236. ТОВ НД-УКРАЇНА 66
237. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 161
238. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 147
239. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 163
240. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ 164
241. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 79
242. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ 91
243. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 163
244. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 80
245. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 82
246. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ 82
247. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 153
248. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 153
249. ПАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 102
250. ПАТ НОМІНАЛ 35
251. ПАТ ОБ’ЄДНАННЯ МІЖРАЙПОСТАЧ 172
252. ПРАТ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ» 67
253. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 39
254. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 71
255. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ 158
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
256. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 159
257. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 160
258. ПАТ ОДЕССІЛЬМАШ 9
259. ПАТ ОДЕССІЛЬМАШ 11
260. ПАТ ОДЕССІЛЬМАШ 12
261. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 69
262. ПАТ ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 180
263. ПАТ ОМІКРОН 145
264. ПАТ ОРЛАН-ТРАНС 26
265. ПАТ ОРЛАН-ТРАНС 116
266. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 49
267. ПРАТ ПДТ УКРАЇНА 49
268. ПАТ ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 186
269. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 166
270. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 167
271. ПРАТ ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ 167
272. ПАТ ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 48
273. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 85
274. ПРАТ ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ БУД 169
275. ПРАТ ПМК-82 94
276. ПАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ І МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ «ПОЛІМЕТ» 80
277. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВІННИЦЯГАЗ» 45
278. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 13
279. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 44
280. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 28
281. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 33
282. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 41
283. ПРАТ ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД 125
284. ПАТ ПОЛОНИНА 79
285. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662 34
286. ПАТ ПОЛТАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1662 119
287. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 120
288. ПРАТ ПРАГА АВТО 29
289. ПРАТ ПРАГА АВТО 121
290. ПАТ ПРОГРЕС 189
291. ПРАТ ПРОМБУД С 72
292. ПРАТ ПРОМВИБУХ 146
293. ПРАТ ПРОМВИБУХ 148
294. ПРАТ ПРОМВИБУХ 149
295. ПРАТ ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 144
296. ПРАТ ПРОМО ГРУП 157
297. ПАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 173
298. ПРАТ РАЙАГРОБУД 157
299. ПРАТ РЕАГЕНТ 176
300. ПРАТ РЕАГЕНТ 190
301. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 77
302. ПРАТ РЕКЛАМА 87
303. ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 174
304. ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 175
305. ТОВ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №51 192
306. ПРАТ РЕМОНТНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №52 186
307. ТДВ РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 52
308. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 82
309. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 180
310. ПРАТ РІВНЕЛІФТ 190
311. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 93
312. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 14
313. ПАТ РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 14
314. ЗАТ РУР ГРУП С.А 55
315. ЗАТ РУР ГРУП С.А 19
316. ПРАТ САД 33
317. ПАТ САД 43
318. ПАТ САД 65
319. ПРАТ САНОК 169
320. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 157
321. ПРАТ СВІТАНОК 186
322. ПАТ СВІТЛОФОР 175
323. ПАТ СВІТЛОФОР 191
324. ПРАТ СВС-ДНІПРО 40
325. ТОВ СЕРВІС-ТЕХНОБУД 84
326. ПРАТ СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 18
327. ПРАТ СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ 90
328. ПАТ СИСТЕМА 182
329. ПАТ СИСТЕМА 183
330. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 111
331. ПРАТ СОЮЗ-В 153
332. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 150
333. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 151
334. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 33 «ОДЕСБУД» 69
335. ПРАТ СПІКА 73
336. ЗАТ СТЕК 20
337. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 15
338. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 57
339. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 64
340. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 78
341. ПРАТ СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» 105
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
342. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЗІНКО» 91
343. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙЕМДЖИ ГРУП» 18
344. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙЕМДЖИ ГРУП» 19
345. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 114
346. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 13
347. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 4
348. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 4
349. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 3
350. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» 91
351. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 106
352. ПАТ СУМИХІМПРОМ 45
353. ПАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 5
354. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 172
355. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «ЕЛЕКТРОНІКА» 72
356. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 40
357. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 146
358. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС «ФОРУМ» 147
359. ПРАТ ТОРГКОНТРАКТ 157
360. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» 156
361. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРЛЕГСИРОВИНА» 51
362. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» 47
363. ПРАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 171
364. ПРАТ ТРАНС-ЛЕГІОН 171
365. ПРАТ ТРЕТІЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 156
366. ПРАТ УКПОСТАЧ 154
367. ПАТ УКРАЇНСЬКА БІРЖА 91
368. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 159
369. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 156
370. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
55

371. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

86

372. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 122
373. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 20
374. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 34
375. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 150
376. ЗАТ УКРАЇНСЬКІ ВАНТАЖНІ КУР'ЄРИ 4
377. ПАТ УКРГІПРОШТУВ 87
378. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 49
379. ПРАТ УКРМ’ЯСОМОЛМАШТЕХРЕМОНТ 194
380. ПАТ УКРОПТБАКАЛІЯ 117
381. ПРАТ УКРПИВО 122
382. ПАТ УКРТРАНСНАФТА 112
383. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 26
384. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ 90
385. ПРАТ ФАБРИКА ВИЖІВКА 17
386. ПРАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 90
387. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД» 34
388. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 91
389. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 106
390. ПРАТ ФІРМА ЕЛІПС 73
391. ПАТ ХАРКІВМІСЬКГАЗ 191
392. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 21
393. ПРАТ ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА № 2 90
394. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 186
395. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД 20
396. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 182
397. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 185
398. ПАТ ХАРТРОН 184
399. ПРАТ ХАРЧОПРОДТОРГ 193
400. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 157
401. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 10
402. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 13
403. ПРАТ ХІМДИВІЗІОН 175
404. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №69 116
405. ПРАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10573 162
406. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗВ’ЯЗОК 17
407. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ-ЗВ’ЯЗОК 105
408. ПРАТ ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНФОПЛЮС» 77
409. ПРАТ ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ 70
410. ПАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 156
411. ПАТ ЧЕКСІЛ 101
412. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 104
413. ПАТ ЧЕРНИГОВГАЗ 45
414. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 174
415. ПАТ ЧЕРНІВЦІГАЗ 176
416. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 50
417. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-СОРТНАСІННЄОВОЧ 52
418. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АГРОС 155
419. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 89
420. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 153
421. ПРАТ ЮНІСТЬ 94
422. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 154
423. ПАТ ЮРІЯ 25
424. ПАТ ЮРІЯ 30
425. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 145
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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
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Державна установа 
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з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
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при йом ого ло шень —
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Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17075/2
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
19.04.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
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     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          
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     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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     ДУ «АРІФРУ»
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     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса
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     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
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