
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 04 квітня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів, емітованих ПрАТ «Блакитна нива»

прийнято рішення

2. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

прийнято рішення

3. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Іпотечна компанія «Аркада-фонд» (серія AІ), що пропону-
ються для публічного розміщення

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

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Максимум», 
код за ЄДРПОУ: 32860384, 39623, Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. 60-ти років Жовтня, 138, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії А у зв’язку з достро-

ковим погашенням облігацій, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій тов «максимум» серії а. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Максимум» серії А 
від 26.05.2016 року № 62/2/2016, видане 12.08.2016р.На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 293-КФ-С-о від 
04  квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пп. 9) п. 4 глави 5 розділу ІІІ Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих на відновлення обігу облі-
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гацій у зв’язку з реєстрацією змін до проспекту емісії об-
лігацій тов «лд-ПеРСПеКтива» (вул. Маршала 
Малиновського, 12-А, м. Київ, 04212 код за ЄДРПОУ: 
35624120), відновлено обіг облігацій ТОВ «ЛД-
ПЕРСПЕКТИВА» – розпорядження № 3-КФ-во від  
04 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ПРОМПОЛІТІКС», 49000, 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, код за 
ЄДРПОУ: 33808577, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з погашенням облігацій (серія А), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій (серія а) товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ПРомПолІ-
тІКС». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія 
А) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-
ПОЛІТІКС» від 26 червня 2008 року №536/2/08, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, дата видачі: 31 липня 2008 року, анульовано – розпо-
рядження № 294-КФ-С-о від 04 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 1) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ПРОМПОЛІТІКС», 49000, 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, код за 
ЄДРПОУ: 33808577, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з погашенням облігацій (серія В), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій (серія в) товари-
ства з обмеженою відповідальністю «ПРомПолІ-
тІКС». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія 
В) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-
ПОЛІТІКС» від 26 червня 2008 року №537/2/08, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, дата видачі 31 липня 2008 року, анульовано – розпо-
рядження № 295-КФ-С-о від 04 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-

ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 
1) пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), та відповід-
но до документів, отриманих від Товариства з обме-
женою відповідальністю «ПРОМПОЛІТІКС», місце-
знаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, буд. 32, код за ЄДРПОУ: 33808577, на ска-
сування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням облігацій (серія С), скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій (серія С) товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПРомПолІтІКС». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій (серія С) Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ПРОМПОЛІТІКС» від 
26 червня 2008 року №538/2/08, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата 
видачі 31 липня 2008 року, анульовано – розпоря-
дження №296-КФ-С-о від 04 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку Папаіки Алли Вікто-
рівни, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015  
№ 1843, п. 2 глави 1 розділу ІV Положення про поря-
док здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та 
відповідно до документів, отриманих від ТОВ «Скай 
Фуд Сервісес», код за ЄДРПОУ: 39939183, місцезнахо-
дження: 08307, Київська область, Бориспільський ра-
йон, Бориспіль - 7, Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій  
тов «Скай Фуд Сервісес». Тимчасове свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Скай Фуд Серві-
сес» від 04.11.2016 року № 113/2/2016-Т, видане Наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 292-КФ-Ст-о від 
03 квітня 2017 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, п. 2 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до докумен-
тів, отриманих від ТОВ «Аерохендлінг», код за 
ЄДРПОУ: 32614518, 08300, Київська область, м. Бо-
риспіль, аеропорт, на реєстрацію звіту про результати 
розміщення облігацій серії «А», скасовано реєстрацію 
випуску облігацій тов «аерохендлінг» серії а. 
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску обліга-
цій ТОВ «Аерохендлінг» серії А від 04.11.2016  
року № 114/2/2016-Т, видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 291-КФ-Ст-о від 03 квітня 
2017  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), від-
повідно до Постанови Господарського суду Черні-
вецької області від 26.01.2017р., Справа 
№  926/38-б/17, про визнання ВАТ «Сокирянський за-

вод пиво-безалкогольних напоїв» банкрутом та від-
криття ліквідаційної процедури відповідно до відо-
мостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань у формі Витягу від 20.03.2017 року 
№1002348304 про внесення 29.01.2017 року запису 
про порушення справи про банкрутство, за судовим 
рішенням про банкрутство щодо ват «Сокирянський 
завод пиво-безалкогольних напоїв» 16.01.2017, 
926/38/Б/17, Господарський суд Чернівецької області, 
що отримано від ліквідатора Бігун Р.Д., зупинено обіг 
акцій ВАТ  «Сокирянський завод пиво-безалкогольних 
напоїв» (код за ЄДРПОУ: 00380936) – розпоряджен-
ня № 72-КФ-З від 27 березня 2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«29» березня 2017 року.

05.04.2017 р.

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

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

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 "СтРаХо-
ва КомПаНIя "дIм 
СтРаХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Фiнансового директора у Фiнансовiй 

службi Лапiнської Олександри Георгiївни (фiзична особа не надала згоди 
на розкриття ) припинено 30.03.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % 
статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 
0,00 грн.; на посадi особа перебувала 2 роки 7 мiсяцiв (з 17.09.2012р.); 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, 
що прийняв рiшення про припинення повноважень – Генеральний дирек-
тор Товариства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; 
пiдстави: Наказ № 107-ОК вiд 30.03.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "СтРаХо-
ва КомПаНIя "дIм 
СтРаХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Директора з юридичних питань Козачен-

ко Олени Олександрiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) при-
пинено 27.03.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0,00 грн.; на посадi особа 
перебувала 5 рокiв (з 28.10.2010р.); непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повно-
важень – Генеральний директор Товариства, причина прийняття цього 
рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Наказ № 106-ОК вiд 27.03.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні за 2016р.

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "ФлеКСтРоНIКС СеРвIС Уа", 
14313783, Закарпатська , дн, 89600, мiсто Мукаче-
ве, вул. Берегiвська - бiчна, буд. 4. (03131) 5-63-31,

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

29.03.2017

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

www.brz-flex.com.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

ТОВ "Аудиторська компанiя "ДК-Центр", 
33834209,

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

Позачергові загальні збори 09.03.2016р., кворум 
100%. Порядок денний: 1.Обрання робочих 
органiв та затвердження регламенту роботи 
Зборiв. 2.Припинення повноважень та 
вiдкликання Правлiння Товариства. Обрання 
Правлiння Товариства.Рішення прийняті. Річні 
загальні збори 28.04.2016р., кворум 100%. 
Порядок денний: 1.Про обрання лiчильної комiсiї, 
голови та секретаря зборiв, затвердження 
регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 2.Заслуховування та затвердження 
звiту Правлiння Товариства щодо результатiв 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 
рiк.3.Заслуховування та затвердження звiту 
Наглядової ради ПАТ «Флекстронiкс Сервiс УА» 
за 2015 рiк.4.Заслуховування та затвердження 
звiту Ревiзiйної комiсiї про перевiрку рiчної 
фiнансової звiтностi за 2015 рiк.5.Розгляд 
аудиторського висновку та затвердження рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства станом на 
31.12.2015 року.6.Розподiл прибутку i збиткiв 
товариства за 2015 рiк.7.Прийняття рiшення про 
припинення повноважень та вiдкликання членiв 
Правлiння Товариства.8.Прийняття рiшення про 
припинення повноважень та вiдкликання членiв 
Наглядової ради Товариства.9.Прийняття 
рiшення про припинення повноважень та 
вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

10.Змiна типу та найменування Публiчного 
акцiонерного товариства «Флекстронiкс Сервiс УА» 
на 11.Приватне акцiонерне товариство «Флекстронiкс 
Сервiс УА».12.Внесення змiн до Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв'язку зi 
змiною типу та найменування Товариства.13.Уповно-
важити Голову та Секретаря Зборiв на пiдписання 
Статуту у новiй редакцiї.14.Уповноважити Правлiння 
Товариства на власний розсуд визначати осiб для ви-
конання всiх дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю 
Статуту у новiй редакцiї. 15.Обрання членiв 
Правлiння Товариства.16.Обрання членiв Наглядо-
вої ради Товариства.17.Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.18.Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися вiд iменi Товари-
ства протягом одного року та уповноваження 
Правлiння Товариства на укладання та пiдписання 
таких правочинiв.19.Розгляд та прийняття рiшення 
про можливiсть вчинення правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть. Рiшення прийнятi по всiх питан-
нях, конкретної суми по правочинам не затверджува-
лось.

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 10096 28593
Основні засоби (за залишковою вартістю) 457 3937
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 85 1072
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал -82851 -86039
Статутний капітал 1219 1219
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -84070 -87258
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 92947 114631
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.9411 -7.2544
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.9411 -7.2544

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 338730 338730
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУблІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ПолтавСьКий Завод медичНого 
СКла»

2. Код за ЄДРПОУ: 00480945
3. Місцезнаходження: 36008 м.Полтава, Фрунзе, 158
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 508-777, (0532) 508-780
5. Електронна поштова адреса: referent@medicalglass.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: medicalglass.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
30.03.2017 р. Загальними зборами акціонерів товариства прийнято рі-

шення про виплату дивідендів. Дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право на отримання дивідендів 19.04.2017 р. Розмір дивідендів, що 

підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 65 коп. на одну 
акцію, загальна сума 34 027 500 грн. ( тридцять чотири млн. двадцять сім 
тис. п'ятсот грн. 00 коп. ), з яких:

- перерахувати до державного бюджету України дивіденди у сумі  
8 506 875, 65 ( вісім млн. п'ятсот шість тис. вісімсот сімдесят п'ять грн. 
65 коп. ) до 01 липня 2017 р.

Виплату дивідендів за 2016 рік провести грошовими безготівковими кошта-
ми на протязі 6 місяців з дня проведення зборів шляхом перерахування Цен-
тральному депозитарію цінних паперів на рахунок відкритий у Розрахунковому 
центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на 
рахунки депизитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подаль-
шого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів.

Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок випла-
ти дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, 
що мають право на отримання дивідендів. 

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

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

2. голова правління  Кудацький о.м.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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до уваги акціонерів
аКЦІоНеРНої КомПаНІї «ХаРКІвоблеНеРго» 

(далі – товариство)
код ЄдРПоУ 00131954, 

місцезнаходження товариства: Україна, 61037, Харківська обл., 
м.  Харків, вул. Плеханівська, 149.

Повідомляємо вас про зміни до проекту порядку денного річних 
загальних зборів аК «Харківобленерго» !

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 61037, 
м. Харків, вул. барабашова, 6, кімната 213 (приміщення актового залу).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 
акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 19.04.2017, з 08 години 
30  хвилин до 09 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19.04.2017 
о10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних за-
гальних зборах, встановлена 12.04.2017 (станом на 24 годину).

ПоРядоК деННий:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних 

зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді-

яльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 
2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за 

підсумками роботи у 2016 році.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 

редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з 
вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», в тому числі змі-
ною найменування акціонерна компанія «Харківобленерго» на публічне 
акціонерне товариство «Харківобленерго».

12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з 

членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підпи-

сання договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Про припинення повноважень (відкликання) Голови правління Това-

риства.
20. Прийняття рішення про припинення виконання обов’язків Голови 

Правління Товариства.
21. Прийняття рішення про відновлення виконання обов’язків Голови 

Правління Товариства.
22. Обрання виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.oblenergo.
kharkov.ua. 

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при 
собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, 
оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридич-
них та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го річних загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть ознайоми-
тися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення 
річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин 
до 17 години 00 хвилин (в п’ятницю – до 15 годин 45 хвилин, обідня перерва з 
12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин), за адресою: м. Харків, вул. Плеха-
нівська, 149, кімната 314, а в день проведення річних загальних зборів – також у 
місці їх проведення з 08 годин 30 хвилин до 09 годин 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Директор з 
правової роботи АК «Харківобленерго» Мучак Іван Володимирович.

Телефон для довідок: (057) 740-11-26, (057) 740-10-46, факс:  
(057) 731-24-86, е - mail: kanc@obl.kh.energy.gov.ua

основні показники фінансово-господарської діяльності 
аК «Харківобленерго» (тис. грн)

Найменування показника Період
2016 рік 2015 рік

Усього активів 3732493 3344379
Основні засоби 2106336 2317254
Довгострокові фінансові інвестиції 1043 1546
Запаси 26900 35688
Сумарна дебіторська заборгованість 1460361 888007
Грошові кошти та їх еквіваленти 4686 9001
Нерозподілений прибуток (85122) 64846
Власний капітал 2504580 2634944
Статутний капітал 64135 64135
Довгострокові зобов'язання 139152 127931
Поточні зобов'язання 1088761 581504
Чистий прибуток (збиток) (99571) 32157
Середньорічна кількість акцій (шт.) 256540760 256540760
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6719 6693

Наглядова рада аК «Харківобленерго»

Повідомлення 
про доповнення проекту рішення по питанню порядку денного 

річних Загальних зборів Прат «Укртранслізинг»
ПрАТ «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235) повідомляє 

про доповнення проекту рішення по питанню порядку денного річних За-
гальних зборів «Про обрання лічильної комісії», які відбудуться 20 квітня 
2017 року о 10:00 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, наступним проектом рішення:

«1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлете-
нів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на 
цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятив-
ного голосування), після його здачі акціонером (його представником) лі-
чильній комісії, засвідчується підписом Голови лічильної комісії, із зазна-
ченням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумуля-
тивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови 
лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.».

Доповнення до проекту рішення з питання порядку денного річних За-
гальних зборів «Про обрання лічильної комісії» вноситься за пропозицією 
акціонера, який володіє більш як 5 відсотками голосів відповідно до ст. 38 
Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою 
www.utl.com.ua.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, 
вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних За-
гальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці 
проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа 
ПрАТ  «Укртранслізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Генеральний директор Товариства Татарець Петро 
Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер 
або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, 
із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Повідомлення про доповнення проекту рішення по питанню порядку 
денного річних Загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг» опубліковане у 
Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №66 (2571) від 06.04.2017 року.

голова Наглядової ради  Ю.Ю. марковцев

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«лІЗиНгова КомПаНІя «УКРтРаНСлІЗиНг»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 6 квітня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 
приватних (закритих)акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (від-
крите) 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 "ІНдаСтРІ-
ал медІа НетвоРК", 
33056474, пр-т Героїв Сталінграда, 27, 
м.Київ, Оболонський р-н, 04210, 
(044)428-9850

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

05.04.2017

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

http://ipnet.ua/2016/zvit_dkcpfr_2016_
ipnet.ua.html

РІчНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційномудрукованомувиданні)
1. Повненайменуванняемітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефонемітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «ФК СоКРат», 
21645965, вул. Почайнинська, будинок 
70, офіс 65, Подільський район, м. Київ, 
04070, Україна, 044-207-01-00

2. Дата розкриттяповного тексту 
річноїінформації у загальнодоступ-
нійінформаційнійбазіданихКомісії

04.04.2017

3. Адреса сторінки в мережіІнтер-
нет, на якійрозміщенорегулярнуріч-
нуінформацію

www.sokrat.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРи-

Ство «КомПаНІя З УПРавлІННя аКтивами «СлавУтич – ІНвеСт»
2. Код за ЄдРПоУ: 23848885
3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. текст повідомлення:

04.04.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з реєстру власників іменних 
цінних паперів (вих.№ 129001зв від 04.04.2017 р.), надалі – Реєстр, стало 
вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-

суючих акцiй. Ними стали:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» ( надалі 

– Товариство), ідентифікаціний код 36097890, мiсцезнаходження: Україна, 
69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21). За даними Реєстру пакет акцій 
Товариства зменшився і становить 3506000 штук, або 25,0428 % статутно-
го капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». 

- Товариство з обмеженою відповідальністю ««Євроформат ППМ» (на-
далі – Товариство), ідентифікаціний код 31089602, мiсцезнаходження: 
Україна, 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 1/8 літера «А». За даними Реєстру 
пакет акцій Товариства збільшився і становить 4144000 штук, або 29,60 % 
статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». 

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

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

2. голова правління Прат «КУа «Славутич-Інвест» Ковиліна а.а.
04 квітня 2017 року

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КомПаНІя З УПРавлІННя аКтивами «СлавУтич – ІНвеСт»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016р.I. Основні відомості про 
емітента: 1. Повне найменування емітента ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «КоРоСтеНСьКий Завод яНтаР»,код за 
ЄДРПОУ:02969797, місцезнаходження: 11503 Житомирська обл-ть, м. Корос-
тень, вул. Житомирська, буд.2, міжміський код та телефон емітента:(04142) 
5-81-10.2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 04  квітня 2017р.3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:www.yantar-lk.com.
ua.4.Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Ольга» код за 
ЄДРПОУ:20425581 аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності; 5 Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента проведені 15.04.2016 р. 
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання членiв 
лiчильної комiсiї.2.Обрання секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з 
питань порядку проведення загальних зборiв.3.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту наглядової ради, звiту 
ревiзiйної комiсiї Товариства.4. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї То-
вариства за 2015р.5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2015р.6.Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 
2015р.7. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру 
рiчних дивiдендiв за 2015 рiк.8. Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень голови i членiв Наглядової ради Товариства.9. Обрання членiв Наглядо-
вої ради Товариства.10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi 
укладатимуться з головою i членами Наглядової ради Товариства, обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.11. Прий-
няття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчи-
нятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рiшення. Надання 
повноважень Наглядовiй радi Товариства на прийняття рiшень про вчинення 
вищевказаних правочинiв вiд iменi ПАТ «Янтар».Пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного наданi наглядовою радою товариства. Питання порядку 
денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi одноголосно.
6.Інформаці про 
дивіденди:

За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

запривілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

Запривіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

 150000.00  0.00  100000.00  0.00

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн. 

 0.19  0.00  0.13  0.00

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

 129551.28  0.00  82479.65  0.00

Дата складення пе-
реліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів 

18.04.2016  . . 06.04.2015  . . 

Дата виплати 
дивідендів

30.09.2016  . . 30.09.2015  . . 

Дата прийняття рiшення про виплату - 15.04.2016 р.Дата складання 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 18.04.2016 р. 
Дивiденди виплачувались виключно грошовими коштами готiвкою через 
касу заводу, або перерахуванням на картковi рахунки акцiонера в строк 
до 30.09.2016 р.Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний рiк буде 
прийматися на заг.зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 25.04.2017 р.
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника період звітний попередній

Усього активів  33190  26817
Основні засоби (за залишковою вартістю)  4035  4019
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  24455  19431
Сумарна дебіторська заборгованість  4668  3198
Грошові кошти та їх еквіваленти  9  142
Власний капітал  28209  23478
Статутний капітал  782  782
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  21914  17183
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  4981  3339
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  6.80429500 8.06851590
Скоригованийчистий прибуток на1просту акцію грн.  6.80429500 8.06851590
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  782300  782300
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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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«БІОФАРМА» 

2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03680 Київ Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2773610 (044)2773610
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.biofarma.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 04.04.2017 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 
ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р.) .Посадова особа Маковський 
Олександр Анатолійович (особа не надала згоди на розголошення пас-
портних даних), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 12.06.2015 р. по 13.04.2017 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
04.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Наглядової ради (Протокол № 3 від 04.04.2017  р.).Посадова 
особа Макаренко Дмитро Сергійович (особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припини-
ла повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 17.06.2013 р. по 13.04.2017 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
04.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Наглядової ради (Протокол № 3 від 04.04.2017  р.).Посадова 
особа Куркіна Оксана Вікторівна (особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила по-
вноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 17.06.2013 р. по 13.04.2017 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
04.04.2017 р.Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі Рішення Наглядової ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р) .По-
садова особа Ковальчук Сергій Володимирович (особа не надала згоди 
на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Член Правлін-
ня, припинила повноваження.Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 17.06.2013 р. по 13.04.2017 р.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.04.2017 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 
ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р.).Посадова особа Макаренко Дми-
тро Сергійович (особа не надала згоди на розголошення паспортних 
даних ), призначена на посаду Голова Правління.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:з 14.04.2017 р. по 14.04.2019 р.Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник Го-
лови правління ПрАТ «БІОФАРМА» з економіки та фінансів, Заступник 
Директора ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА» з економіки та фінансів.Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 
04.04.2017  р. Призначення посадової особи виконано на підставі Рі-
шення Наглядової ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р.).Посадова 
особа Куркіна Оксана Вікторівна (особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних ), призначена на посаду Член Правління.
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: з 
14.04.2017  р. по 14.04.2019 р.Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: Заступник Голови правління ПрАТ «БІОФАР-
МА» по якості, Керівник служби якості ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», 
Заступник Директора з якості ТОВ «БІОФАРМА-ІНВЕСТ».Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.04.2017  р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 
ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р.).Посадова особа Бакшун Володи-
мир Юрійович (особа не надала згоди на розголошення паспортних да-
них ), призначена на посаду Член Правління.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 призначено особу: з 14.04.2017 р. по 14.04.2019 р.Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний інженер 
ПрАТ «БІОФАРМА».Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 04.04.2017р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення Наглядової 
ради (Протокол № 3 від 04.04.2017 р.).Посадова особа Кірюхіна Юлія 
Василівна (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), 
призначена на посаду Член Правління.Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на 
який призначено особу: з 14.04.2017 р. до 14.04.2019 р.Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Бухгалтер ПрАТ «БІО-
ФАРМА».Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2.голова правління           маковський олександр анатолійович 
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) (дата) 

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«бІоФаРма»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «боРиСПIльСьКа СПеЦIалIЗоваНа 
ПеРеСУвНа меХаНIЗоваНа КолоНа - 530».

2. Код за ЄДРПОУ: 06953327.
3. Місцезнаходження: 08300, Київська обл., м.Бориспiль, вул.Бровар-

ська, б.46
4. Міжміський код, телефон та факс: (04595) 64-4-78 (04595) 64-4-78
5. Електронна поштова адреса: spmk530@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.06953327.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб  

емітента
II. текст повідомлення

03.04.2017 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб Товариства:

– призначено посадову особу - Член правління Хоменко Олена 
Леонiдiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
акцiї Товариства особi не належать, призначено на невизначений термiн. 
Особу призначено в зв'язку зi звiльненням попереднього члена Правлін-
ня. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочи-
ни не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
головний бухгалтер ТОВ «Профiль Стайл», Заступник головного бухгал-
тера ТОВ «Мекрон», бухгалтер ТОТВ «Протеїн, технологiї, iнградiєнти 
Україна».

– призначено посадову особу - Член правління Голодович Анатолiй Ми-
хайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiї 
Товариства особi не належать, призначено на невизначений термiн. Особу 
призначено в зв'язку зi звiльненням попереднього члена Правління. Поса-
дова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Правління 
ПрАТ «Бориспiльська СПМК-530».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. голова Правлiння Iванова тамара Павлiвна
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПУблІчНе аКЦIоНеРНе то-

ваРиСтво «веПР»;2.Код за ЄДРПОУ: 03118216;3.Місцезнаходжен-
ня: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 64;4.Міжміський 
код, телефон та факс: (05366) 5-19-11;5.Електронна поштова адреса: atpdp@
meta.ua; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.vepr.pat.ua;7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕПР» (протокол 

від 04.04.17 р.) припинено повноваження у зв’язку з закінченням терміну 
дії повноважень:

- Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича, паспорт 
КО 855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
30.03.11 р. На посаді перебував з 30.03.12 р. по 04.04.17 р. Розмір пакета 
акцій ПАТ «ВЕПР» - 1 112 163 акцій на загальну суму 278040,75 грн., що 
становить 65,90205% в статутному капіталі емітента;

обрано на посаду Директора Товариства строком на 5 років (до про-
ведення річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича, пас-
порт КО 855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 30.03.11 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади:  
з 23.03.2000 р. по 24.05.2011 р. Голова Правління ВАТ «АТП-15356»,  
з 24.05.11р. - Директор ПАТ «ВЕПР». Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» -  
1 112 163 акцій на загальну суму 278040,75 грн., що становить 65,90205% 
в статутному капіталі емітента;

обрані на посаду членів Ревізійної комісії строком на 5 років (до про-
ведення річних Загальних зборів): - Пилипенко Богдан Володимирович, 
паспорт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 07.03.2000 р. Протягом останніх 5 років займався приватною підпри-
ємницькою діяльністю (з 08.06.10 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ «Кре-
менчуцьке АТП - 15356» (ПАТ «ВЕПР»). Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» 
- 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в 
статутному капіталі емітента;

- Сиротко Ольга Михайлівна, паспорт КО 183279 Автозаводським РВ 
КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.12.2000 р. Протягом останніх 
5  років займала наступні посади: ПАТ «ВЕПР» (ВАТ «Кременчуцьке АТП-
15356»), інженер (з 08.06.10 р. член правління ВАТ «Кременчуцьке АТП-
15356»; з 30.03.12 р. член Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР»). Розмір пакета 
акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 
0,000593% в статутному капіталі емітента.

Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» (протокол від 04.04.17 р.) об-
рано Головою Ревізійної комісії Пилипенко Богдана Володимировича, пас-
порт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській 
обл. 07.03.2000 р. Протягом останніх 5 років займався приватною підпри-
ємницькою діяльністю (з 08.06.10 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ «Кре-
менчуцьке АТП - 15356» (ПАТ «ВЕПР»). Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» 
- 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в 
статутному капіталі емітента.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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

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

2. Найменування посади директор _______ Пилипенко в.І.
( підпис ) М.П. ініціали та прізвище керівника ) 04.04.2017

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУблІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво По гаЗоПоСтачаННЮ та гаЗиФІ-
КаЦІї Пат «вІННиЦягаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03338649
3. Місцезнаходження: 21012 м.Вінниця, пров.Костя Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс: 0432278092, 0432278092
5. Електронна поштова адреса: office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: vn.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
На загальних зборах акціонерів 31.03.2017 прийнято рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість на закупівлю природ-
ного газу граничною сукупною вартістю 488 300 000,00 грн. (чотириста ві-
сімдесят вісім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок); 

- на транспортування природного газу природного газу граничною су-
купною вартістю 488 300 000,00 грн. (чотириста вісімдесят вісім мільйонів 
триста тисяч гривень 00 копійок);

- на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України 
граничною сукупною вартістю 100 000 00,00 грн. (сто мільйонів гривень 
00  копійок); 

- на загальних зборах акціонерів 31.03.2017 прийнято рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та право-
чинів, щодо вчинення яких є заінтересованість на надання послуг з розподілу 
природного газу граничною сукупною вартістю 1 216 600 000,00 грн. (один 
мільярд двісті шістнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосуючих акцій -5 097 131 ; « за « - 3 792 0801, 
«утримався» - 300 048, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у 
голосуванні 5 003 акцій.

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

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

2. Голова правління ПАТ «Вінницягаз» Кривак Олександр Андрійович
03.04.2017

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 
«Реєстр-Центр», 23834647, Володимирська,109, Хмельницький, Хмель-
ницький, Хмельницька, 29000, (0382) 70-20-63

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеЄСтР-ЦеНтР»

відомості про зміну складу посадових осіб Пат «вІРНІСть» 
(Код за ЄдРПоУ 22380902) місцезнаходження: 80000, м.Сокаль, 
вул. Українська, буд.66 Згідно із наказом №10 від 04.04.2016 р. посадова 
особа головний бухгалтер Ахтянкіна Наталія Анатоліївна (особа не надала 
згоди на розкриттяпаспортних даних) припиняє повноваження на посаді з 
04.04.2016 р. у зв'язку із звільненням за згодою сторін; частка в статутному 
капіталі 0 %; назайманій посаді перебувала два роки; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Пат «вірність»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394,
(044) 4983816, (044) 4983815

Річна інформація емітентів за 2016 рік, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента – Приватне акцiонерне товари-
ство «Сортнасiнняовоч», 00490719Закарпатська , Ужгородський, 
88009, Ужгород, Можайського, 22/а 0312-665452; 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії – 06.04.2017 рік; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію – http://00490719.smida.
gov.ua/ 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СоРтНаСIННяовоч»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "Завод 
"леНIНСьКа КУЗНя", 
14312364Київська, Подiльський, 04176, 
м.Київ, Електрикiв,26 (044)351-77-00,

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

04.04.17

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

http://lk.com.ua

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

ТОВ "АФ "ВIТА ПОШТОВА", 33543270 

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

30 березня 2017 року

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що переду-
вав звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

- - - -

Дата виплати дивіден-
дів

- - - -

Опис Чистий прибуток, отриманий Товариством у 
2016р., розподiлити наступним чином: 100% 
чистого прибутку отриманого Товариством у 
2016 роцi в розмiрi 8498,0 тис грн залишити у 
розпорядженi Товариства. Дивiденди не 
нараховувати та не сплачувати.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1024518 610094
Основні засоби (за залишковою вартістю) 260548 241498
Довгострокові фінансові інвестиції 22192 22192
Запаси 257643 144794
Сумарна дебіторська заборгованість 135060 91942
Грошові кошти та їх еквіваленти 283552 40481
Власний капітал 162981 156714
Статутний капітал 168087 168087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39866 -45708
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 109077 110806
Поточні зобов'язання і забезпечення 752460 342574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

2.47730 -1.61354

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

2.47730 -1.6354

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3430354 3430354
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
то ваРиСтво 
"доНеЦьККоКС"

2. Код за ЄДРПОУ 00191112
3. Місцезнаходження 87534, м.Марiуполь Донецької обл., 

пр.Нахiмова, б.116, корпус А
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 387-32-30, (062) 387-32-30
5. Електронна поштова адреса evgeniy.shelekhov@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.donetskcoke.com

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (Протокол №100 вiд 

03.04.2017 р.) прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Ге-
нерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДО-
НЕЦЬККОКС» Шабанова Андрiя Леонiдовича (паспорт серiя ВА № 350717 
виданий Пролетарським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.10.1996 
р.) з 04.04.2017 року по 03.07.2017 року (включно). Посадова особа акцiями 
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9 Статуту 
Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ «IНКОР i КО», директор з персоналу 
та соцiальним питанням, виконуючий обов’язки генерального директора 
ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС», Генеральний директор ПРАТ «ДОНЕЦЬККОКС».

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 Шабанов Андрiй Леонiдович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

ПовІдомлеННя 
ПРо виНиКНеННя оСобливої 

ІНФоРмаЦІї ПРо емІтеНта 

Повне найменування: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "легХаРчоПоСтачЗбУт"
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 01882048
Адреса місцезнаходження 04080, м.Київ, 

Новокостянтинiвська, б. 22/15
Телефон емітента (044) 425-70-46 (044) 425-89-32
Електронна поштова адреса 
емітента

lhpz@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://01291382.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів.
31 березня 2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалі – 
Товариство) були прийняті рішення про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів:
предмет правочину: укладення кредитних договорiв та договорiв заста-
ви; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 12000 тис. грн., вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
46308,5 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25.91%; загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах: 101935 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували "за" прийняття рiшення: 101935 акцiй; кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй. 
додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства: вiдсутнi
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-
зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства Голова Правління любченко михайло валентино-
вич.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "МАКIЇВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 33185989
3. Місцезнаходження 87534, Донецька область, м.Марiуполь, 

проспект Нахiмова, будинок 116А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0623-29-22-55, 0623-29-22-55

5. Електронна поштова адреса evgeniy.shelekhov@metinvestholding.
com

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

http://mmz.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою Товариства (Протокол №100 вiд 03.04.2017 р.) прийнято 

рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директора ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД» Чудновця Олександра Миколайовича (паспорт: серiя ЕМ номер 276297 
виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганськiйобластi 19.07.1999) з 
04.04.2017 року по 03.07.2017 року (включно). 

Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято вiдповiдно до 
пункту 16.10.1.9 Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор технiчний-головний iнженер ЗАТ «Макiївський металургiйний за-
вод», виконуючий обов'язки генерального директора ЗАТ «Макiївський 
металургiйний завод», генеральний директор ПрАТ «Макiївський 
металургiйний завод», генеральний директор ПрАТ «Макiївський 
металургiйний завод» за сумiсництвом, а також директор Макiївської фiлiї 
ПрАТ «Єнакiєвський металургiйний завод».

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 Чудновець Олександр Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “маКIївСьКий металУРгIйНий Завод”

ПовІдомлеННя 
ПРо виНиКНеННя оСобливої ІНФоРмаЦІї ПРо емІтеНта 

Повне найменування: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство "легХаРчоПоСтачЗбУт"
Організаційно-правова 
форма

акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 01882048
Адреса місцезнаходження 04080, м.Київ, Новокостянтинiвська, б. 22/15
Телефон емітента (044) 425-70-46 (044) 425-89-32
Електронна поштова адреса 
емітента

lhpz@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://01291382.smida.gov.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента
31 березня 2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" (надалі – 
Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб:
Переобрано на посаді особу – Голова Наглядової ради Iстомiнов Сергiй 
Вiкторович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Особі належать 63962 
акцій Товариства, що становить 29,61% статутного капіталу. Посадову 
особу обрано строком на три роки. 
Переобрано на посаді особу – Член Наглядової ради Пархоменко Олексiй 
Володимирович (обрано як акціонера, особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Особі належать  
50 акцій Товариства, що становить 0,02% статутного капіталу. Посадову 
особу обрано строком на три роки. 
Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Шумаєв Богдан Олего-
вич (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повно-
важень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: менеджер Особі не належать акції Товари-
ства. Посадову особу обрано строком на три роки. 
Переобрано на посаді особу – Ревізор Шумаєв Євген Олегович (обрано 
як акціонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень Ревізора. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор. Особі належать 
30415 акцій Товариства, що становить 14,08% статутного капіталу. По-
садову особу обрано строком на три роки. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Голова Правління Любченко Михайло Валентинович.

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 "ХаРЦиЗь-
Кий тРУбНий Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00191135
3. Місцезнаходження 87504, Донецька обл., м.Марiуполь, 

проспект Iллiча, будинок 54, корпус 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 06257 59501, +38 06257 59501

5. Електронна поштова адреса inna.krivonosova@ukrpipe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://pipe.metinvestholding.com

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ХТЗ» 03 квiтня 2017 року (Протокол № 139 

вiд 03.04.2017 р.) прийнято рiшення про подовження термiну повноважень 
Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» Новiкова Дениса Вiкторовича (пас-
порт серiї ВА № 108633 виданий Харцизьким МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 20.06.1995) з «04» квiтня 2017 року до «03» липня 2017 
року (включно). Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту 
ПРАТ «ХТЗ». Новiков Д.В. володiє 10 акцiями Товариства, або 0,0000004  % 
статутного капiталу. Iншi посади, якi обiймав Новiков Д.В. протягом 
останнiх п’яти рокiв: 01.08.2009-31.03.2013 – начальник бюро виробничо-
го управлiння ПАТ «ХТЗ»; 01.04.2013-21.05.2015 – начальник виробничо-
го управлiння ПАТ «ХТЗ»; 22.05.2015 – до теперiшнього часу Генеральний 
директор ПРАТ «ХТЗ». У посадової особи емiтента немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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

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

2. Найменування посади Новiков Денис Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне 
акцiонерне товариство «Чорткiвський сирзавод»2. Код за ЄДРПОУ 
00447209 3. Місцезнаходження 48500, м. Чорткiв, Тернопiльська обл., 
вул. Копичинецька, 130 4. Міжміський код, телефон та факс  
(03552) 2-62-37 (03552)2-61-915. Електронна поштова адреса 
00447209@afr.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації chortkivcur.afr.
net.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента II. Текст повідомлення Згідно рішення загальних збо-
рів акціонерів від 31.03.2017 р. відбулися зміни в складі посадових 
осіб: Припинено повноваження в зв»язку із закінченням терміну пере-
бування на посаді: Голова правління Арутюнян Арам Ванiкович (паспорт 
НВ 767062 виданий 07.10.2016 Теофiпольським РВ УДМСУ в 
Хмельницькiй обл.) Розмір пакету акцій 16,66 %. Термін перебування на 
посаді 17 р. Згідно нової редакції Статуту створений одноособовий ви-
конавчий орган в особі директора. Член правління Фостик Ольга Iванiвна 
(паспорт МС 348387 виданий 20.07.1998 Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.), розмір пакету акцій 0 %. На посаду члена правлін-
ня нікого не призначено.Термін перебування на посаді 17 р. Член прав-
ління Дзюбак Ганна Петрiвна (паспорт МС 142529 виданий 27.01.1997 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.) Розмір пакету акцій 
0,255 %. На посаду члена правління нікого не призначено. Термін пере-
бування на посаді 17 р. Член правління Корчак Юрiй Петрович (паспорт 
МС 198418 виданий 21.12.1997 Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй 
обл.). Розмір пакету акцій 0,104% . На посаду члена правління нікого не 
призначено. Термін перебування на посаді 17 р. Голова спостережної 
ради Арутюнян Самвел Ванiкович (паспорт ТТ 140662 виданий 
22.11.2012 Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві) Розмір пакету 
акцій 27,0187 % . Термін перебування на посаді 18 р. Член спостережної 
ради Пунда Галина Михайлiвна (паспорт МС 361221 виданий 03.08.1998, 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.) Розмір пакету акцій 
0,104 % . Термін перебування на посаді 17 р. Член спостережної ради 
Мiщiй Людмила Євгенiвна (паспорт МС 060160 виданий 24.04.1996, 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.) . Розмір пакету акцій 

0,104 % . Термін перебування на посаді 17 р. Голова ревiзiйної комiсiї 
Триш Галина Дмитрiвна (паспорт МС 585966 виданий 16.12.1999 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.) . Розмір пакету акцій 
0,184 % . Згідно нової редакції Статуту Ревізійна комісія не створюється 
Термін перебування на посаді 17 р.. Згідно рішення Наглядової ради від 
31.03.2017 р. (протокол № 4/17) обрано на посаду: директор Арутюнян 
Арам Ванiкович (паспорт НВ 767062 виданий 07.10.2016 Теофiпольським 
РВ УДМСУ в Хмельницькiй обл.) Розмір пакету акцій 16,66 % . Посадова 
особа є афілійованою особою. Термін призначення: безстроково. Інші 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: голова 
правління ВАТ «Чортківський сирзавод». Згідно рішення загальних збо-
рів акціонерів від 31.03.2017 р. обрано на посаду: член Наглядової ради 
Арутюнян Самвел Ванiкович та згідно рішення Наглядової ради від 
31.03.2017 р. (протокол № 4/17) обрано на посаду: голова Наглядової 
ради Арутюнян Самвел Ванiкович (паспорт ТТ 140662 виданий 
22.11.2012 Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві) Є акціонером 
товариства. Розмір пакету акцій 27,0187 % . Посадова особа є афілійо-
ваною особою. Термін призначення: 3 р. Інші посади, які обіймала по-
садова особа протягом останніх 5 років: директора ПП «Чортківсир» 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2017 р.(протокол 
№1) обрано на посаду: член Наглядової ради Пунда Галина Михайлiвна 
(паспорт МС 361221 виданий 03.08.1998, Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.) Є акціонером товариства. Розмір пакету акцій 
0,104  %. Термін призначення: 3 р. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх 5 років: оператор з уведення даних в ЕОМ у ПП 
«Чортківмолоко» Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
31.03.2017 р.(протокол №1) обрано на посаду: член Наглядової ради 
Мiщiй Людмила Євгенiвна (паспорт МС 060160 виданий 24.04.1996, 
Чорткiвським РВ УМВСУ в Тернопiльськiй обл.) Є акціонером товари-
ства. Розмір пакету акцій 0,104 % . Термін призначення: 3 р. Інші посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: секретар керів-
ника у ПП «Чортківмолоко» Посадові особи непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немають. III. Підпис 1. Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством 2. Найменування посади директор арутюнян арам ванiкович

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«чоРтКIвСьКий СиРЗавод»

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «тРеСт 
«КиївмIСьКбУд-2»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

04012661

3. Місцезнаходження емітента 03151, м.Київ, вул. Народного 
ополчення, 26-А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044) 249-02-14, 249-02-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

176@comreg.com.ua

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

http://kgs2.kiev.ua/index.php/about

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

2.текст повідомлення. Наглядовою радою Товариства 04.04.2017 
року прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  
7 200,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 38 314,00 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 18,7921%. Предмет пра-
вочину: отримання Товариством за договором, що укладається з  
ТОВ  «УК-ІНВЕСТ», безпроцентної поворотної позики терміном до 1 року 
з можливістю зміни встановленого строку надання позики за згодою сто-
рін, для забезпечення господарської (статутної) діяльності Товариства. 
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені.

3.Підпис. 3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2.Найменування посади. генераль-
ний директор Романюк олександр олександрович.

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 «РеНеСаНС Життя»

2. Код за ЄДРПОУ: 33948564
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Ризька, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537 75 22, 044 537 75 22
5. Електронна поштова адреса: lawyer@renlife.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 
посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №22 від 

04.04.2017р.) було прийнято рішення про припинення повноважень Го-
лови Правління Товариства Сидорець Катерини Миколаївни з 04 квітня 
2017 року (згоди на розкриття паспортних даних не надано), на підста-
ві її заяви. Сидорець Катерина Миколаївна часткою у статутному капі-
талі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №22 від 04.04.2017р.) 
було обрано на посаду Голови Правління Товариства громадянина Украї-
ни Богдана Олександра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) з 05 квітня 2017 року строком на два роки. Богдан Олександр 
Євгенович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
не надала інформації щодо посад, які вона займала за останні п'ять ро-
ків.

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  богдан о.Є.
05.04.2017
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ПовІдомлеННя
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолІІНвеСт»

місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набе-

режна Перемоги, буд. 38
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ» (надалі ПРАТ 
«ПОЛІІНВЕСТ» або Товариство) повідомляє Вас, що 16 травня 2017 року о 
15.20 годині за адресою: Україна, м. дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-а, 
конференц-зал «а» відбудуться загальні збори акціонерів товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься 16 травня 2017 року з 15.00 год. до 15.15 год. за адресою: 
Україна, м. Дніпро, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «А».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 11 травня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами 
відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до  
15 травня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 17.00 
год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. 
Набережна Перемоги, буд. 38, к. 5. Відповідальна за ознайомлення з мате-
ріалами зборів особа – Директор Товариства Жигай Ганна Вікторівна. Те-
лефон для довідок: (0562) 716-47-63.

16 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення 
загальних зборів акціонерів. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://id850.smida.gov.ua.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-

слідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про ви-
плату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями 
Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 
9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту 

в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження в нових редакціях Положень Това-

риства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Това-
риства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядо-
вої ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товари-
ства.

16. Про вчинення значних правочинів.
основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПРат «ПолІІНвеСт» (тис. грн.) 
Найменування показника 2016 рік 2015 рік

Усього активів 1625,7 1644,8
Основні засоби 783,0 841,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 695,8 639,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 25,6
Нерозподілений прибуток 37,0 37,0
Власний капітал 1622,5 1622,5
Статутний капітал 1585,5 1585,5
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3,2 22,3
Чистий прибуток (збиток) - 35,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 158554339 158554339
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

ПРат «ПолІІНвеСт»

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 «БАКАЛIЯ»;2. Код за ЄДРПОУ 01553422;3. 
Місцезнаходження: 18006, Україна, Черкаська область, мiсто Черкаси, вулиця 
Гоголя, будинок 582; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)73-75-00,  
73-75-01, (0472)73-74-97; 5. Електронна поштова адреса: info@bakaleya.pat.ua; 
bakaleya@uch.net;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: bakaleya.pat.uа7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій.

II. текст повідомлення
03 квiтня 2017 року ПрАТ «БАКАЛIЯ» отримано вiд ПАТ «НДУ» (код за 

ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв. Згiдно даних перелiку акцiонерiв 
сформованого станом на 29.03.2017 року (вих. № 132887зв вiд 30.03.2017 
року) розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» залишився без змiн, загальна 
кiлькiсть акцiй 801600штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 801600 
штук. Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» складає 10.146835 % в 
загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 10.146835% 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

03 квiтня 2017 року ПрАТ «БАКАЛIЯ» отримано вiд ПАТ «НДУ» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв. Згiдно даних перелiку акцiонерiв 
сформованого станом на 29.03.2017 року (вих. № 132887зв вiд 30.03.2017 

року) розмiр пакету акцiй «юридичної особи» Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ТК «Агропродукт» (код за ЄДРПОУ 24357296, 
мiсцезнаходження: вул. Гоголя, 582, м.Черкаси, Черкаська обл.,18006) за-
лишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 3147800 штук, загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 3147800 штук. Розмiр частки акцiонера «юридичної осо-
би» складає 39.845569% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статут-
ного капiталу та 39.845569% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

03 квiтня 2017 року ПрАТ «БАКАЛIЯ» отримано вiд ПАТ «НДУ» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв. Згiдно даних перелiку 
акцiонерiв сформованого станом на 29.03.2017 року (вих. № 132887зв 
вiд 30.03.2017 року) розмiр пакету акцiй «юридичної особи» Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю`Торговельна компанiя `МАРКО` (код за 
ЄДРПОУ 45889726, мiсцезнаходження: вул.Привiльна,б.25 , Жулебiно, 
м Москва,109145, Росiя) залишився без змiн, загальна кiлькiсть акцiй 
3950000 штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3950000 штук. Розмiр 
частки акцiонера «юридичної особи» складає 50% в загальнiй кiлькостi 
акцiй у вiдсотках до статутного капiталу та 50% в загальнiй кiлькостi го-
лосуючих акцiй.

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

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

2. Найменування посади голова правління литвиненко ольга мико-
лаївна 04.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «баКалIя»
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На пiдставi протоколу Наглядової ради ПРиватНого аКЦI-
оНеРНого товаРиСтва «СтРаХова КомПаНIя 
«ЗдоРово» №04/04/17 вiд 04.04.2017р. припинено повноваження Чле-
на Правлiння – Шимчака Романа Романовича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) з 04.04.2017р. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Перебував на посадi з 02.06.2016р. по 04.04.2017р.

Замість особи, повноваження якої припинено іншої особи не призначено. 

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік

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

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво «тмм-еНеРгобУд», 
33889106, 73003 Херсонська область 
м.Херсон вул.торгова, б. 31/34, кв.1, 
(044)593-66-49

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

06.04.2017 

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

http://33889106.smida.gov.ua/

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе 
аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
"галIЦIя диСтилеРI"

2. Код за ЄДРПОУ 31274359
3. Місцезнаходження 48400, м. Бучач, Бучацький р-н, 

Тернопiльська обл., 
вул. Бариська,8А

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03544)2-64-98 (03544)2-64-98

5. Електронна поштова 
адреса

galspirt@emitent.net.ua

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

www.gdspirit.com

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

II. текст повідомлення
Наказом ПрАТ « Галiцiя Дистилерi» № 36 вiд 03.04.2017 року при-

значено на посаду головного бухгалтера ПрАТ « Галiцiя Дистилерi» 
Добропольську Людмилу Олегiвну з 03.04.2017 р. Головним бухгал-
тером призначена на невизначений термiн. До призначення головним 
бухгалтером ПрАТ « Галiцiя Дистилерi» працювала оператором ЕОМ 
ВАТ» Бучацьке АТП 16133», бухгалтером ПрАТ « Галiцiя Дистилерi». 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє . Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкрит-
тя паспотрних даних посадова особа не надавала.

1Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством - генеральний директор татарiнов 
володимир володимирович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

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 "СтРаХова 
КомПаНIя "дIм СтРаХУваН-
Ня" (попередня назва ПрАТ "СК 
"ДНIПРОIНМЕД")

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, будинок 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0567265414 0567265414

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

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Посадова особа Директор зi страхування Шамрай Оксана Анатолiївна 

(фiзична особа не надала згоди на розкриття ) призначена на посаду з 
12.10.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; 
розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi 
емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх п’яти рокiв - директор, заступник директора; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу - безстроково.Орган, що прийняв рiшення про обрання – Нагля-
дова рада Товариства, пiдстави: Протокол № 8/10 вiд 08.10.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "СтРаХова КомПаНIя 
"дIм СтРаХУваННя" (попередня 
назва ПрАТ "СК "ДНIПРОIНМЕД")

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, будинок 

21
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0567265414 0567265414

5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Посадова особа Директор з роздрiбних продажiв Гончарова Олена 

Сергiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) призначена на 
посаду з 05.05.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного 
капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в 
статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; поса-
ди, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - менеджер, спецiалiст 
департаменту страхування; непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - безстроково.
Орган, що прийняв рiшення про обрання – Наглядова рада Товариства, 
пiдстави: Протокол № 1-05/15 вiд 05.05.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.
I. основні відомості про емітента

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

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «баНК 
«КиївСьКа РУСь», 24214088м. Київ , Подiльський, 04071, м. Київ, 
вул. Хорива, 11-А (044) 545-66-46;2. дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 03.04.2017р.;3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: http://www.kruss.kiev.ua/about/
year_accounting/;4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фір-
ми (П. І. б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудит фінансової звітності за 2014 рік 
не проводився.

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

11.04.2014 проведено чергові загальні збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання голови та членiв лiчильної 

комiсiї Загальних зборiв.2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв.3. 
Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2013 р.4. Розгляд звiту Спостережної ради 
за 2013 рiк.5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.6. Роз-
гляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора за 2013 рiк.7. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, 
звiту Ревiзiйної комiсiї.8. Затвердження рiчного фiнансового звiту банку за 
2013 рiк.9. Затвердження фiнансового результату дiяльностi банку за 2013 
рiк та розподiл прибутку/збиткiв.10. Прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень Голови та iнших членiв Спостережної ради 
Банку.11. Обрання нових членiв Спостережної ради Банку.12. Обрання го-
лови Спостережної ради Банку.Пропозиції щодо порядку денного не над-
ходили. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розгля-
нуті та ухвалені.

14.04.2014 проведено позачергові збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання голови та членiв лiчильної 

комiсiї Загальних зборiв.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв.

4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).

5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються по-
вноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн 
до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено до-
говори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приват-
ного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, 
внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодав-
ством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим 
приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством 
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 
про це в офiцiйному друкованому органi.

6. Визначення уповноважених осiб емiтента, яким надаються повнова-
ження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пе-
реважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з пер-
шими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї 
щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 

право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм 
акцiй.

Пропозиції щодо порядку денного не надходили. Результати розгляду 
питань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені.

21.07.2014 проведено позачергові збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 
1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Про внесення змiн до Статуту Банку.
Пропозиції щодо порядку денного не надходили. Результати розгляду 

питань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені.
05.12.2014 проведено позачергові збори.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Про обрання голови та членiв лiчильної 

комiсiї Загальних зборiв.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Про збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
4. Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначен-

ням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
5. Про визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються 

повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення 
змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено до-
говори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приват-
ного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення 
акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, 
внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодав-
ством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим 
приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 
розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством 
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 
про це в офiцiйному друкованому органi.

6. Про визначення уповноважених осiб емiтента, яким надаються по-
вноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами сво-
го переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення 
про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити 
дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 
право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм 
акцiй.

Пропозиції щодо порядку денного не надходили.Результати розгляду 
питань порядку денного: всі питання розглянуті та ухвалені.6. Інформація 
про дивіденди. За результатами звітного періоду рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 
2014 рік не розраховувалися у зв’язку тим, що 19 березня 2015 року 
Правлiння Нацiонального банку України прийняло Постанову № 190 «Про 
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КИЇВ-
СЬКА РУСЬ» до категорiї несплатоспроможних.На пiдставi цiєї Постанови 
виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 
19.03.2015 прийнято рiшення № 61 про запровадження з 20.03.2015 тим-
часової адмiнiстрацiї та призначення уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в ПАТ 
«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ». Тимчасову адмiнiстрацiю в ПАТ «БАНК «КИЇВ-
СЬКА РУСЬ» запроваджено строком на 3 мiсяцi з 20 березня 2015 по  
19 червня 2015 року включно.

Уповноважена особа ФгвФо на ліквідацію Пат «баНК «КиївСьКа 
РУСь» І.в.біла

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПРиватНе аК-

ЦІоНеРНе товаРиСтво «СлавУтСьКий ХлІбоЗа-
вод» 2. Код за ЄДРПОУ емітента : 00380445 3. Місцезнаходження емітента : 
30000 Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна, 29  4. Міжміський код, те-
лефон та факс: 0384223497, 23458 5. Електронна поштова адреса: slavhz@
emitent.km.ua  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації : slavhlib.km.ua 7. Вид особливої 
інформації - відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. текст Повідомлення: 04.04.2017р. уповноваженим органом - Нагля-
довою радою ПрАТ»Славутський хлібозавод» прийнято рішення про вста-
новлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання ди-

відендів, порядок та строк їх виплати, а саме — 20.04.2017р. Дата прийняття 
загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату диві-
дендів - 23.03.2017р. 

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів 800654,83 грн; Оголошено дивіденди в розмірі — 1,34грн. на  
1 акцію. Строк виплати дивідендів - 25.04.2017р. по 23.09.2017р. Спосіб 
виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів - дивіденди виплатити виключно грошови-
ми коштами із каси підприємства в повному обсязі.

III. Підпис .1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інфор-
мації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: 

2. Директор Панчук Іван Дмитрович 04.04.2017 
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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "баНК 
"КиївСьКа РУСь", 
24214088м. Київ , Подiльський, 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А 
(044) 545-66-46,

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

03.04.2017

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

http://www.kruss.kiev.ua/about/year_
accounting/

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

Аудит фінансової звітності за 2015 
рік не проводився

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

У звітному періоді загальні збори 
акціонерів не проводилися

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

На підставі п.п.10 п.2 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» зупинено розподіл капіталу банку та виплата ди-
відендів у будь-якій формі.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України № 460 
вiд 16.07.2015 "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 
виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб при-
йнято рiшення №138 вiд 17.07.2015р. про початок процедури лiквiдацiї 
ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" з вiдшкодуванням з боку Фонду коштiв за 
вкладами фiзичних осiб,вiдповiдно до Плану врегулювання, з 17.07.2015 
року строком на 1 рiк з 17.07.2015 року по 16.07.2016 року включно.
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб "Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ 
"БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та делегування повноважень лiквiдатора" 
№1085 вiд 23.06.2016 продовжено строки здiйснення процедури 
лiквiдацiї ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" на два роки по 16.07.2018 р. 
включно.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підп 
риємства

У зв’язку з ліквідацією банку основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента за 2015 рік не розраховувалися.

Уповноважена особа ФгвФо 
На ліквідацію Пат «баНК «КиївСьКа РУСь» І.в.біла

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "баНК 
"КиївСьКа РУСь", 
24214088м. Київ , Подiльський, 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А 
(044) 545-66-46,

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

03.04.2017

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

http://www.kruss.kiev.ua/about/year_
accounting/

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

Аудит фінансової звітності за 2016 
рік не проводився

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

У звітному періоді загальні збори 
акціонерів не проводилися

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

На підставі п.п.10 п.2 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» зупинено розподіл капіталу банку та виплата 
дивідендів у будь-якій формі.
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України № 460 
вiд 16.07.2015 "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 
виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 
прийнято рiшення №138 вiд 17.07.2015р. про початок процедури 
лiквiдацiї ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" з вiдшкодуванням з боку Фонду 
коштiв за вкладами фiзичних осiб,вiдповiдно до Плану врегулювання, з 
17.07.2015 року строком на 1 рiк з 17.07.2015 року по 16.07.2016 року 
включно.
Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних 
осiб "Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ 
"БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" та делегування повноважень лiквiдатора" 
№1085 вiд 23.06.2016 продовжено строки здiйснення процедури 
лiквiдацiї ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" на два роки по 16.07.2018 р. 
включно.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

У зв’язку з ліквідацією банку основні показники фінансово-господарської 
діяльності емітента за 2016 рік не розраховувалися.

Уповноважена особа ФгвФо 
На ліквідацію Пат «баНК «КиївСьКа РУСь» І.в.біла

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «беРдичIвСьКий Завод тРаН-
СПоРтНого маШиНобУдУваННя», код за ЄДРПОУ 
01350274, місцезнаходження 13300 Житомирська обл., м. Бердичiв вул. 
Газопровiдна, буд.24, міжміський код та телефон емітента 04143 46156.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 04.04.2017 р.

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

4. Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фір-
ма «Наталія», код за ЄДРПОУ 33253896.

5. Інформація про загальні збори. В звiтному роцi чергові та позачергові 
загальнi збори акціонерів не скликались i не проводились в зв'язку з від-
сутністю грошових коштів на організацію їх скликання. 

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

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

(тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  1875  1042

Основні засоби (за залишковою вартістю)  31  195
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  140  138
Сумарна дебіторська заборгованість  1308  340
Грошові кошти та їх еквіваленти  2  8
Власний капітал  -3215  -2904
Статутний капітал  2051  2051
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -5266  -4955

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 --  -- 

Поточні зобов'язання і забезпечення  5090  3946
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-0.0379114  -0.0854530

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

-0.0379114  -0.0854530

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  8203336  8203336
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 

-- --

голова правлiння ____________ Сливоцький василь васильович
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РІчНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ФоНдовий 
дIлеР», 31746520, проспект 40-рiччя 
Жовтня,120, корп.1, м.Київ, Голосiївський, 
03127, Україна, (044)354-24-87

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

04.04.2017

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

www.fondoviy.uafin.net

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Агропроммаш», 05425164, Україна Київська обл.  
Києво-Святошинський р-н 08133 Вишневе Чорновола, 1,  
(044) 545-51-85

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.agroprommash.emitents.net.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «агРоПРоммаШ»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
17144», 03115364, Україна Черкаська обл. Корсунь-Шевченкiвський р-н 19400 
мiсто Корсунь -Шевченкiвський вулиця Ювiлейна, будинок 15, 0/4735/ 2-30-12

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://prat-k-sh-atp17144.emitents.net.ua/ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «КоРСУНь-ШевчеНКIвСьКе автотРаНСПоРтНе ПIдПРиЄмСтво 17144»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА», 
00374479, Україна Черкаська обл. Золотонiський р-н 19700 м.Золотоноша 
вул. Комунарiвська, 14, 0473753345

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.zlata.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ЗолотоНIСьКа ПаРФУмеРНо-КоСметичНа ФабРиКа»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМIЛА», 31982410, 
Україна Черкаська обл. - р-н 20708 м.Смiла вул.Мазура, будинок 24/4, 
0(4733) 4-33-54

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: prsctms.emitents.net.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «тЮмеНь-медиКо-СмIла»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

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

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://taksopark.emitents.net.ua/ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «таКСоПаРК»

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 "бІаРС", 
05456779, вул. Ольжича, буд. 29, 
м. Київ, Шевченківський р-н, 04060, 
Україна, 044-440-43-70

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

06.04.2017

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

www.biars.com.ua

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУблIчНе аКЦIоНеРНе то-

ваРиСтво «НаУКово-виРобНиче ПIдПРиЄмСтво 
«СмIляНСьКий елеКтРомеХаНIчНий Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 30147563
3. Місцезнаходження: 20705 Черкаська область мiсто Смiла, вулиця Ко-

робейника будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733) 3-63-09, 4-44-40
5. Електронна поштова адреса: semz@semz.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.semz.info
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
04.04.2017 року Наглядовою радою ПАТ «НВП «СЕМЗ» прийнято рішення 

про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від 04.04.2017 
року), предметом якого є виготовлення ПАТ «НВП «СЕМЗ» та поставка за-
пасних частин до електричних машин НБ-418к6 (надалі - Товар). 

Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину склада-
тиме 677 736,00 доларів США ( шістсот сімдесят сім тисяч сімсот тридцять 
шість доларів США), що по курсу Національного банку на дату прийняття 
рішення Наглядовою радою складає 18 315 570,74 грн. (вісімнадцять міль-
йонів триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот сімдесят грн. 74 коп.) 

Вартість активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої річної фінан-
сової звітності становить 117 240 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного 
правочину, до вартості активів ПАТ «НВП «СЕМЗ» за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 15,62% (п'ятнадцять цілих шістде-
сят два сотих) відсотка.

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що перед-
бачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

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

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

2. голова Правлiння Семенов максим Федорович 05.04.2017

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 то-
ваРиСтво "дНIПРовСьКа чаРIвНиЦя";2. Код за ЄДРПОУ: 
22797950; 3. Місцезнаходження: 18005, мiсто Черкаси, бульвар Шевченка, 
буд. 390;4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 32-19-52; Вiдсутнiй; 
5.  Електронна поштова адреса: info@charivnica.pat.ua; charivnica@lenta.ru; 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: charivnica.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 
04.04.2017р., припинено повноваження: Директор: Жила Валентина 
Стефанiвна (паспорт НС 749107 виданий Приднiпровським РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 22.01.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному 
капiталi емiтента 7.5694%. Перебувала на посадi 5р.11 мiс. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 
04.04.2017р., припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Лук'янченко 
Свiтлана Володимирiвна (паспорт НЕ 152040 виданий Приднiпровським РВ 
УМВС України в Черкаськiй областi 24.05.2002р.), розмiр пакета акцiй та част-
ка в статутному капiталi емiтента 7.331%. Перебувала на посадi 5р.11 мiс. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 
04.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Береза Тетя-
на Iванiвна (паспорт НС 346470 виданий Приднiпровським РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 02.09.1997р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному 
капiталi емiтента 7.331%. Перебувала на посадi 5р.11 мiс. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 
04.04.2017р., припинено повноваження: Член Наглядової ради: Ярославська 
Свiтлана Петрiвна (паспорт НС 312331 виданий Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 29.07.1997р.), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента 7.331%. Перебувала на посадi 5р.11 мiс. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В зв’язку з затвердженням 04.04.2017р. рiшенням чергових загальних зборiв

акцiонерiв (протокол №1/2017), нової редакцiї Статуту Товариства, яка не пе-
редбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 
04.04.2017р., припинити повноваження: Ревiзор: Кавицька Нiна Iванiвна (пас-
порт НС 692360 виданий Соснiвським РВ УМВС Укрвїни в Черкаськiй областi 
12.10.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 
7.331%. Перебувала на посадi 5р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол 
№1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017р. обрано: Директор: Омельченко 
Оксана Iванiвна (паспорт НС 532530 виданий Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 03.10.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента 7.331% . Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за 
останнi п’ять рокiв: приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол 
№1/2017 вiд 04.04.2017р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/2017р. 
вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017року, обрано: Голова Наглядової ради - акцiонер: 
Жила Валентина Стефанiвна (паспорт НС 749107 виданий Приднiпровським 
РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.01.2000р.), розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента - 7.5694%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi 
посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол 
№1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017року, обрано: Член Наглядової ради - 
акцiонер: Ярославська Свiтлана Петрiвна (паспорт НС 312331 виданий 
Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 29.07.1997р.), розмiр 
пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента - 7.331% . Обрано – на 3 
роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Приватний пiдприємець. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол 
№1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017року, обрано: Член Наглядової ради - 
акцiонер: Кавицька Нiна Iванiвна (паспорт НС 692360 виданий Соснiвським 
РВ УМВС Укрвїни в Черкаськiй облстi 12.10.1999р.), розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента - 7.331%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi 
посади за останнi п’ять рокiв: Приватний пiдприємець. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 
2. Найменування посади Директор Омельченко Оксана Iванiвна 04.04.2017

Річна інформація емітента Прат «обрій»
 за 2016 р.

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Обрiй», 03770715, 38013, Полтавська обл. , Шишацький р-н., 

с.Михайлики. 05352-9-76-35.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http:// 03770715.smida.gov.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«обРIй»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05518948
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси Приднiпровський район, ву-

лиця Чигиринська будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 71-01-20, 73-33-10
5. Електронна поштова адреса: 05518948@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05518948.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року 

(протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження 
(звільнено):

- голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ» Табалова Олександра 
Миколайовича 

(паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ 
УМВС України в Кіровоградський області). Підстава для припинення повно-
важень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від ста-
тутного капітала товариства. На посаді члена Наглядової Ради перебував 
з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року, на посаді Голови Наглядової 
Ради перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова осо-
ба непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ» Нікітчука Ігоря Іванови-
ча (паспорт серії ЕА № 857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в 
Кіровоградській області 04 вересня 2001 року). Підстава для припинення 
повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова осо-
ба є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від 
статутного капітала товариства. На посаді перебував з 04 квітня 2016 року 
по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має. 

- члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ» Коваленко Наталію Ві-
кторівну (паспорт 

серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй області 05.12.1997р.). Підстава для припинення повнова-
жень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акці-
онером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутно-
го капітала товариства. На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по  
04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має. 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИХЛІБ», затвердженням нової редакції 
Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 
2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду  
ПАТ « ЧЕРКАСИХЛІБ» в кількості 5 осіб, а саме:

- члена Наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт 
серія ЕА №899740 

виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоград-
ський області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоеконо-
мічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний ди-
ректор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товари-
ства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось 
в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради Нікітчука Ігоря Івановича (паспорт серії ЕА 
№857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 
04 вересня 2001 року). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Кіровоградська 
міська рада, перший заступник директора адміністративного департаменту-
начальник управління правового забезпечення; генеральний директор, ви-
кладач кафедри правознавства, директор. На посаду обраний на строк до 
наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена 
Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління то-
вариства.

- члена Наглядової Ради Коваленко Наталію Вікторівну (паспорт серії 
ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кiровоградськiй об-
ласті 05.12.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 

який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер, мене-
джер з туризму. На посаду обрана на строк до наступних річних зборів то-
вариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та поса-
дові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради 
відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради – незалежного директора Русанову Вікторію 
Анатоліївну (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським РВ УМВС 
України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). Поса-
дова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: оператор комп'ютерного набору; секретар керівника; фахівець 
з методів розширення ринку збуту (маркетолог). На посаду обрана на строк 
до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду 
члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управ-
ління товариства.

- члена Наглядової Ради – незалежного директора Бахтіну Вікторію Ва-
димівну

(паспорт серії КК № 065444, виданий Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області, коли виданий 15.06.1998 року). Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст. 
На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадо-
ва особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з 
переобранням органів управління товариства.

Рішенням Наглядової ради від 04.04.2017 року (протокол засідання На-
глядової ради №2017/04/04 від 04.04.2017 року) обрано головою Наглядо-
вої ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 
виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоград-
ський області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який на-
лежить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоеконо-
мічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний ди-
ректор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товари-
ства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Призначення на посаду Голови Наглядової Ради відбулось 
в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року 
(протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження 
(звільнено):

- Голови ревізійної комісії Позднякової Надії Анатоліївни (паспорт серія 
НС № 361874, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській 
області 15.11.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Під-
става для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акці-
онерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На по-
саді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- члена ревізійної комісії Дашковську Ольгу Миколаївну (паспорт серія 
НЕ № 772444, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській 
області, 20 лютого 2016 року). Посадова особа не є акціонером емітента і 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припи-
нення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квіт-
ня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 
04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- члена ревізійної комісії Радоху Тетяну Василівну (паспорт серія НС  
№ 622754, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області,  
30 березня 1999 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не воло-
діє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення 
повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 
року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 
2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (про-
токол №б/н від 04.04.2017 року) та в зв'язку з затвердженням нової редакціїї 
Статуту товариства, відповідно до якої повноваження по здійсненню переві-
рок фінансово-господарської діяльності Товариства передані незалежному 
аудитору без обрання ревізійної комісії, прийнято рішення Ревізійну комісію 
не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства передано незалежному аудитору.

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

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

2. генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна 04.04.2017

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «чеРКаСьКий ХлІбоКомбІНат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БАКАЛIЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01553422;
3. Місцезнаходження: 18006, Україна, Черкаська область, мiсто Черка-

си, вулиця Гоголя, будинок 582; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)73-75-00, 73-75-01, (0472)73-

74-97; 
5. Електронна поштова адреса: info@bakaleya.pat.ua; bakaleya@uch.net; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bakaleya.pat.uа; 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), 
з 04.04.2017р., припинено повноваження: Голова правлiння: Литвиненко 
Ольга Миколаївна (паспорт НС 518085 виданий Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй обл. 20.08.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в 
статутному капiталi емiтента - 0,0025% . Перебувала на посадi 6 рокiв. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 
04.04.2017р., припинено повноваження: Заступник голови правлiння: Расевич 
Володимир Михайлович (паспорт НЕ 752914 виданий Приднiпровським РВ у 
м. Черкаси УДМС України в Черкаськiй обл. 17.06.2015р.), розмiр пакета акцiй 
та частка в статутному капiталi емiтента - 10.1468%. Перебував на посадi 6 
рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У зв’язку з закiнченням строку повноважень, рiшенням чергових загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (протокол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), 
з 04.04.2017р., припинено повноваження: Член правлiння: Юхно Ольга Ми-
колаївна (паспорт НЕ 254299 виданий Приднiпровським РВ УМВС України 
в Черкаськiй обл. 22.08.2002р.), не володiє часткою в статутному капiталi 
та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 6 рокiв. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 
В зв’язку з затвердженням 04.04.2017р. рiшенням чергових загальних 

зборiв акцiонерiв (протокол №1/2017), нової редакцiї Статуту Товариства, 
яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи 
Ревiзора, з 04.04.2017р., припинити повноваження: Ревiзор: Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «ТК»Агропродукт» (код за ЄДРПОУ 
24357296), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента - 
39.8456%. Перебував на посадi 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (про-
токол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017р. обрано: Голова правлiння: 
Литвиненко Ольга Миколаївна (паспорт НС 518085 виданий Соснiвським 
РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 20.08.1998р.), розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталiемiтента - 0.0025% . Обрано на 3 роки. Поса-
ди, обiйманi протягом останнiх п’яти рокiв: Голова правлiння. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (про-
токол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017р. обрано: Заступник голови 
правлiння: Расевич Володимир Михайлович (паспорт НЕ 752914 виданий 
Приднiпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаськiй обл. 
17.06.2015р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 
- 10.1468%. Обрано на 3 роки. Посади, обiйманi протягом останнiх п’яти 
рокiв:Заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017р. (про-
токол №1/2017 вiд 04.04.2017р.), з 04.04.2017р. обрано: Член правлiння: 
Юхно Ольга Миколаївна (паспорт НЕ 254299 виданий Приднiпровським РВ 
УМВС України в Черкаськiй обл. 22.08.2002р.), не володiє часткою в статут-
ному капiталi та акцiями емiтента. Обрано на 3 роки. Посади, обiйманi про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Член правлiння, головний бухгалтер. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади голова правління литвиненко ольга мико-
лаївна 04.04.2017

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «баКалIя»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУблІчНе аКЦІоНеРНе 

товаРиСтво «чеРКаСьКий ХлІбоКомбІНат»
2. Код за ЄДРПОУ: 05518948
3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси Приднiпровський район,  

вулиця Чигиринська будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 71-01-20, 73-33-10
5. Електронна поштова адреса: 05518948@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05518948.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
04.04.2017 року рішення прийнято на річних загальних зборах акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМ-
БІНАТ» (протокол № б/н від 04.04.2017 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: по-
передньо надати згоду на вчинення значних правочинів (крім значних пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством 
в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загаль-
них зборів акціонерів, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань 

по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами гос-
подарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного сублі-
міту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та догово-
рів їх забезпечення;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, за-
стави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і обо-

ротними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення 
до них та пов'язані з ними угоди; 

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних папе-
рів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного ха-

рактеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, 

позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхід-
ні для здійснення господарської діяльності.

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 млрд. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 93667 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках):10676,1%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 115740222 (сто п'ятнадцять міль-
йонів сімсот сорок тисяч двісті двадцять два) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 86 805 909 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот п'ять тисяч дев'ятсот 
дев'ять) голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
86 805 909 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот п'ять тисяч дев'ятсот 
дев'ять) голосів.

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

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

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

2. генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна 04.04.2017



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 6 квітня 2017 р. 
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РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнахо-

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

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: bmu27.emitents.net.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «бмУ-27»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «СМIЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПIДПРИЄМСТВО», 00709537, Україна 
Черкаська обл. Смiлянський район р-н 20732 с. Миколаївка вул. Гагарiна, 
будинок 2А, 0473343161

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: prat_spp.emitents.net.ua

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СмIляНСьКе ПлемПIдПРиЄмСтво»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ВIКТОРIЯ-1», 05424006, Україна Черкаська обл. 
Приднiпровський р-н 18018 мiсто Черкаси вулиця В'ячеслава Чорновола 
будинок 267, (0472) 64-53-14

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://viktorya-1.emitents.net.ua/ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «вIКтоРIя-1»

РІчНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

товаРиСтво З обмеЖе-
НоЮ вIдПовIдальНIСтЮ 
"бетоН КомПлеКС", 04012164, 
вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, Оболон-
ський район, 04074, 044 4304248

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

06.04.2017

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

04012164.smida.gov.ua

РІчНа ІНФоРмаЦІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

товаРиСтво З обмеЖе-
НоЮ вIдПовIдальНIСтЮ 
"бетоН СеРвIС", 32375528, 
вул. Промислова, буд. 4, м. Київ, 
Голосiївський район, 01013, 044 5314022

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

06.04.2017

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

32375528.smida.gov.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРАЛІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 30966863
3. Місцезнаходження: 03083 м. Київ вул. Червонопрапорна, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-32-21 (044) 502-32-54
5. Електронна поштова адреса: zatkkbm@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 30966863.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Генеральним директором ПрАТ 

«ККБМ» 03.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано згідно 

Наказу № 1 /ос від 03.04.2017 р. Посадова особа Сирота Катерина 
Андріївна призначена на посаду Головний бухгалтер за сумісництвом.
Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: безстро-
ково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Головний бухгалтер, ТОВ «Корчуватський комбінат». Працює за осно-
вним місцем роботи на посаді Головного бухгалтера, ТОВ «Корчуват-
ський комбінат». Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

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

2. генеральний директор  Шамрай в.П.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КоРчУватСьКий КомбІНат бУдІвельНиХ матеРалІв»

Річна інформація Прат «балакліївське» 
за 2016 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-
ство «Балакліївське», 05384885, 38344, Полтавська обл., Великобага-

чанський район, с.Балаклiя, вул.Центральна, буд.17, (05345)9-10-07. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://05384885.smida.gov.ua.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«балаКлІївСьКе»
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РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУблIчНе аКЦIоНеР-
Не товаРиСтво «елеКтРомеХаНIчНий Завод 
«магНIт», 14309540, Україна Черкаська обл. Канiвський р-н 19001  
м.Канiв вул. Ленiна, 161, 0473638196

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 05.04.2017 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://magnit.ck.ua/

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма «Кооп-Аудит», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
26.04.2016 проведено річні загальні збори. Кiлькiсть голосiв, що належать 

особам, якi зареєструвалися для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв: 
22230056, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товари-
ства. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв. Прийнято: 1. Об-
рати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб, а саме: Голова комiсiї - Гончар Галина 
Петрiвна; Секретар комiсiї - Судом Тетяна Михайлiвна; Член комiсiї - Федорин 
Дмитро Ярославович. Рiшення прийняте. 2. Звiт Правлiння ПАТ 
«Електромеханiчний завод «Магнiт» про результати фiнансово - господар-
ської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
правлiння Товариства. Прийнято: Затвердити звiт Правлiння ПАТ 
«Електромеханiчний завод «Магнiт» про результати фiнансово-господарської 
Товариства у 2015 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Рiшення 
прийняте. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. Прийнято: Затвер-
дити звiт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магнiт» за 2015 рiк.Рiшення прийняте. 
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийнято: Затвердити 
звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Рiшення прийняте. 5. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2015 рiк, затвердження розподiлу прибутку (по-
криття збиткiв) за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного 
питання. Прийнято: 5.1. Затвердити рiчний звiт i баланс ПАТ «ЕМЗ «Магнiт» за 
2015 рiк. 5.2. Чистий прибуток за 2015 рiк у розмiрi 12,7 тис. грн. використати: 
- 5% прибутку, що складає 0,6 тис. грн., - на формування резервного фонду 
товариства у вiдповiдностi до вимог статуту; - 95% прибутку, що складає 12,1 
тис. грн., - на погашення збиткiв минулих перiодiв. Рiшення прийняте. 6. Вне-
сення змiн та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду даного питання.Рiшення не прийняте. 7. Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства. Обрати до складу Наглядової ради 
наступних кандидатiв:Федорина Ярослава Володимировича, Лемiшка Петра 

Григоровича, Федорина Дмитра Ярославовича. Рiшення прийняте. 8. Обран-
ня голови Наглядової ради Товариства. Прийнято: Головою Наглядової ради 
Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.Рiшення прийняте. 
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради. Прийнято: 9.1. Затвердити умови 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 
ради.9.2. Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
Наглядової ради, обрати голову правлiння Публiчного акцiонерного товари-
ства «Електромеханiчний завод «Магнiт».Рiшення прийняте. 10. Обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийнято: 10. Обрати термiном на 3(три) 
роки Ревiзiйну комiсiю у складi Iващенко Л.О., Туренко Р.А., Лисак Л.М.Рiшення 
прийняте. 11. Обрання голови Ревiзiйної комiсiї. Прийнято: 11. Головою 
Ревiзiйної комiсiї Товариства обрати Iващенко Лєну Олексiївну. Рiшення при-
йняте.

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

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

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 26258 26538
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8606 9802
Довгострокові фінансові інвестиції 997 997
Запаси 5908 5257
Сумарна дебіторська заборгованість 1729 1418
Грошові кошти та їх еквіваленти 156 42
Власний капітал 22289 22252
Статутний капітал 5679 5679
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-20332 -20367

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

1462 905

Поточні зобов'язання і забезпечення 2507 3381
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,002 0,001

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 22715000 22715000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
основні відомості про емітента

Повне найменування – ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство «аРтем-КоНтаКт»; Код за ЄДРПОУ – 22860482; Місцез-
находження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжміський код та те-
лефон – (044) 483-69-38; Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 04.04.17р.; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
– http://artem-kontakt.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності - Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» (40182892). Річні загальні збори 
проведені 07.04.16р. Перелік питань: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту правлiння за 2015 рiк. 3.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4.Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 5.За-
твердження рiчного звiту за 2015 рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 
рiк. 7.Припинення повноважень ревiзiйної комiсiї. 8.Обрання ревiзiйної 
комiсiї. 9.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладати-
меться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) 
з членами ревiзiйної комiсiї. 10.Припинення повноважень членiв наглядо-
вої ради. 11.Обрання членiв наглядової ради. 12.Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13.Попереднє схвален-
ня значних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто та 

прийняті відповідні рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку пи-
тань порядку денного не було. Рішення щодо виплати дивідендів за резуль-
татами звiтного та попереднього років не приймалось.

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

звітний попередній
Усього активів 12170 14255
Основні засоби (за залишковою вартістю) 253 275
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 5553 5483
Сумарна дебіторська заборгованість 5242 7421
Грошові кошти та їх еквіваленти 993 950
Власний капітал 11539 11984
Статутний капітал 313 313
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11148 11593
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забеспечення 631 2271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.3554 -0.0687
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.3554 -0.0687

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1252000 1252000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від статутного 
капіталу 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУблIчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво По гаЗо-
ПоСтачаННЮ та 
гаЗиФIКаЦIї "СУмигаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс 0542-65-99-00 0542-65-99-00
5. Електронна поштова адреса Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по га-

зопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» (далi – Товариство), якi вiдбулись  
03 квiтня 2017 року, прийняте рiшення з сiмнадцятого питання порядку денного 
«Про надання схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть», а саме: схвалення укладення Товариством Договору 
транспортування природного газу №1512000714 вiд 17.12.2015 р. (надалi - 
«Договiр»), укладеного мiж Товариством та Публiчним акцiонерним товари-
ством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що укладено для за-
безпечення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього Догово-
ру граничною сукупною вартiстю 176 745 853,50 грн. (сто сiмдесят шiсть 
мiльйонiв сiмсот сорок п’ять тисяч вiсiмсот п’ятдесят три гривень 50 копiйок)». 

Вартiсть активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, складає 1387913 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочину до вартостi активiв Товариства, за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, становить 12.72%.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 4 094 317, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
якi зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є 
власниками голосуючих з цього питання акцiй - 4 017 811. За рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства з сiмнадцятого питання порядку денного 
«Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», а саме: 
схвалення укладення Товариством Договору транспортування природного 
газу №1512000714 вiд 17.12.2015 р. мiж Товариством та Публiчним акцiонерним 
товариством «УКРТРАНСГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801 ), що укладено 
для забезпечення надання Товариством послуг з розподiлу природного газу 
на лiцензованiй територiї обслуговування, та схвалити подальшу дiю цього 
Договору граничною сукупною вартiстю 176 745 853,50 грн. (сто сiмдесят 
шiсть мiльйонiв сiмсот сорок п’ять тисяч вiсiмсот п’ятдесят три гривнi  

50 копiйок), проголосували: всього - 4 017 811 голосуючих акцiй, з них: кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв, якi проголосували «ЗА» - 2 969 451, що складає 72,526162%, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували «ПРОТИ» - 0, що складає 0%, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували «УТРИМАВСЯ» - 1 048 360, що 
складає 25,605247%.

Вiдповiдно до п. 9.2.2.25 Статуту Товариства до компетенцiї Загальних 
зборiв Товариства вiдноситься: прийняття рiшення про вчинення значного 
правочину, якщо ринкова вартiсть иайна, робiт або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевиищує 25%.

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по га-
зопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» (далi – Товариство), якi вiдбулись  
03 квiтня 2017 року, прийняте рiшення з сiмнадцятого питання порядку денного 
«Про надання схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення 
яких є заiнтересованiсть», а саме: схвалення укладення Товариством Договорiв 
на виконання Iнвестицiйної програми, затвердженої НКРЕКП України, укладе-
них з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, граничною сукупною вартiстю 82 676 050 грн. (вiсiмдесят два мiльйона 
шiстсот сiмдесят шiсть тисяч п’ятдесят гривень 00 копiйок). 

Вартiсть активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, складає 1387913 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочину до вартостi активiв Товариства, за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, становить 6,0%.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 4 094 317, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
якi зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцiй - 4 017 811. За рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства з сiмнадцятого питання порядку денного «Про на-
дання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинiв 
та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», а саме: схвалення 
укладення Товариством Договорiв на виконання Iнвестицiйної програми, за-
твердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення 
цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, граничною сукупною вартiстю  
82 676 050 грн. (вiсiмдесят два мiльйона шiстсот сiмдесят шiсть тисяч п’ятдесят 
гривень 00 копiйок), проголосували: всього - 4 017 811 голосуючих акцiй, з них: 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували «ЗА» - 2 969 451, що складає 
72,526162%, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували «ПРОТИ» - 0, що 
складає 0%, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували «УТРИМАВСЯ» -  
1 048 360, що складає 25,605247%.

Вiдповiдно до п. 9.2.2.25 Статуту Товариства до компетенцiї Загальних 
зборiв Товариства вiдноситься: прийняття рiшення про вчинення значного 
правочину, якщо ринкова вартiсть иайна, робiт або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевиищує 25%.

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 Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

РІчНа ІНФоРмаЦІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПРИРОДНI РЕСУРСИ», 33100376, Кловський узвіз,  
буд. 7»А», м. Київ, Печерський р-н, Київська область, 01021, Україна, 
(044) 490-48-47

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://geo-alliance.com.ua/rus/press.php

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ПРиРодНI РеСУРСи»

Зат «доНмаШбУд», код ЄДРПОУ 01236992, адреса: 84313, 
м.Краматорськ, донецька обл., пр.миру, 8, тел. (06264) 3-23-50

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
Згідно рішення наглядової ради (протокол від 05.04.2017р.):
- припинено повноваження Голови правління Шемегона Степана Степа-

новича, якому належить 2000 шт. простих іменних акцій емітента, що скла-
дає 0,042083% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не давала 
згоди оприлюднення її паспортних даних. Перебував на посаді з 05.04.2012 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на наступний термін Голову правління Шемегона Степана Сте-
пановича, якому належить 2000 шт. простих іменних акцій емітента, що скла-
дає 0,042083% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не давала 
згоди оприлюднення її паспортних даних. Термін повноважень 5 років. Про-
тягом останніх 5 років займав посаду голови правління ЗАТ «Донмашбуд».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління ЗАТ «Донмашбуд» Шемегон Степан Степанович 

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

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

цінних паперів 
за 2016рік.

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

міжміський код та телефон емітента:
Приватне акціонерне товариство «теКСтиль» 
01552351, 29000,Україна, Хмельницька обл.,м.Хмельницький,  

вул.Шевченка,68, (0382) 656476, 656243
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 05.04.17р.
3.Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - tekstil.km.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «теКСтиль» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "СУМИГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542-65-99-00 0542-65-99-00

5. Електронна поштова адреса Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Девiда Ентонi Ховарда 
Брауна (David Antony Howard Brown ) - представника акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. 
Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень 
Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
16 квiтня 2016 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на 
посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016, на посадi Голови Наглядової 
ради з 27.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв 
(в т.ч. Секретаря) Наглядової ради Товариства у складi: Мiлькевич Вiталiй 
Павлович - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Повноважен-
ня припиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової 
ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 
року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена На-
глядової ради з 01.05.2016, на посадi Секретяря Наглядової ради з 
27.05.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian Bird) - 
представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Повноваження припиняються у 
зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, обраної За-
гальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газо-
постачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року. Часткою в 
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової 
ради з 01.05.2016.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Iлля Юрiйович Ушанов 
(Илья Юрьевич Ушанов) - представника акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС 
ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Повноваження при-
пиняються у зв`язку з закiнченням строку повноважень Наглядової ради, 
обраної Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товари-
ства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 16 квiтня 2016 року. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена На-
глядової ради з 01.05.2016.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: прийнято рiшення припинити з 03.04.2017 року повноваження членiв 
(в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Куниця Дарина 
Леонiдiвна. Повноваження припиняються у зв`язку з закiнченням строку 
повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Су-
мигаз» вiд 16 квiтня 2016 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних Посадова особа пере-
бувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Пташник Андрiй 
Юрiйович - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», код ЄДРПОУ 
20077720. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано 
строком з 03.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi 
Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕС-
НЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо 
iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано 
строком з 03.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Iлля Юрiйович 
Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕН-
ЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо iнших посад, якi 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано строком з 03.04.2017 
до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» вiд 
03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: при-
йнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Iан Бьорд (Ian 
Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних та iнформацiї щодо iнших посад, якi обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Посадову особу обрано строком з 03.04.2017 до наступних 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» 
вiд 03 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента: 
прийнято рiшення обрати Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевич 
Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙ-
ЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Част-
кою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних та iнформацiї щодо iнших 
посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано стро-
ком з 03.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства.

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 Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво По гаЗоПоСтачаННЮ та гаЗиФIКаЦIї “СУмигаЗ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ "СУМИГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0542-65-99-00 0542-65-99-00

5. Електронна поштова 
адреса

Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua

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

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-
kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї «Сумигаз» (далi – Товариство), якi вiдбулись 
03 квiтня 2017 року, прийняте рiшення з шiстнадцятого питання порядку 
денного «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», 
а саме: «Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на 
лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду 
на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прий-
няття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  
284 100 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень  
00 копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
284 100 000,00 грн. (двiстi вiсiмдесят чотири мiльйони сто тисяч гривень  
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 996 900 000,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто шiсть мiльйонiв дев’ятсот 
тисяч гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 131 900 000,00 грн. (сто тридцять один мiльйон 
дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок).

Сукупна вартiсть правочинiв складає 1697000 тис.грн. Вартiсть активiв 
Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, складає 
1387913 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства становить 122%.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - 4 094 317, кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв То-
вариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй - 4 017 811. 

За рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шiстнадцятого 
питання порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на 
вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчи-
нення яких є заiнтересованiсть» проголосували: всього - 4 017 811 го-
лосуючих акцiй, з них: кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi проголосували 
«ЗА» - 2 969 451,що складає 72,526162%, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, 
якi проголосували «ПРОТИ» - 0, що складає 0%, кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi проголосували «УТРИМАВСЯ» - 1 048 360, що складає 
25,605247%.

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 Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 04.04.2017

(дата)

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
По гаЗоПоСтачаННЮ та гаЗиФIКаЦIї “СУмигаЗ”

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

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «беРди-
чIвСьКе СПеЦПIдПРиЄмСтво По матеРIальНо-
теХНIчНомУ ЗабеЗПечеННЮ «агРоСПеЦПоС-
тач» сiльськогосподарського виробництва», код за ЄДРПОУ 00913373, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента 13306 Житомир-
ська обл., м. Бердичiв вул. Привокзальна, буд. 3, 04143 22258. 2.Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 04.04.2017 р. 3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію www.agrospetspostach.pe.hu. 
4.Найменування аудиторської, якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Ната-
лія», код за ЄДРПОУ 33253896. 5.Інформація про загальні збори: Черговi 
загальнi збори акцiонерiв були проведені 21.04.2016 р. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та членів лічильної 
комісії Загальних зборів.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
Загальних Зборів. 3.Затвердження звіту Правління про результати фінан-
сово - господарської діяльності Товариства у 2015 р. та основні напрямки 
його діяльності у 2016 р. 4.Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 р. 
5.Затвердження аудиторського висновку про фінансову звітність за 2015 р. 
6.Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності 
за 2015 р. 7.Про визначення порядку розподілу прибутку, строків та поряд-
ку виплати дивідендів Товариства за 2015 р. 8.Обрання членів Ревізійної 
комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного 
зборів, відсутні. З питань № 1-7 порядку денного, що розглядалися на за-
гальних зборах, були прийняті рішення, з питання №8 порядку денного рі-
шення не прийнято. 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  1114  1143
Основні засоби (за залишковою вартістю)  298  329
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  226  243
Сумарна дебіторська заборгованість  512  492
Грошові кошти та їх еквіваленти  72  73
Власний капітал  692  727
Статутний капітал  118  118
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 233  268

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забезпечення  422  416
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

 -0.0740166  -0.2326235

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

 -0.0740166  -0.2326235

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  472867  472867
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 

 --  -- 

у відсотках від статутного 
капіталу 

 --  -- 

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

 --  -- 

голова правлiння ____________ Романчук вiктор Павлович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



№66, 6 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «КдЗ»
Код За ЄдРПоУ 00191738

(надалі «товариство»), розташоване за адресою 85300, донецька 
область, м. Покровськ , вул., Шмідта, буд. 3

1.Повідомляє, що в оголошенні про проведення річних Загальних збо-
рів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року , надрукованому в офі-
ційному виданні НКЦПФР «відомості Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку» № 47 від 10.03.2017 року , в зв’язку з 
технічною помилкою не вірно викладена інформація, що містить дату 
складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Зборах , що 
згідно із ст.35.п.3 ЗУ «Про акціонерні Товариства» повинна розкриватися в 
тексті повідомлення про Загальні Збори Товариства .

В зв’язку з цим слід вважати недійсним текст повідомлення , що містив 
невірну інформацію : «Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів , 
які мають право на участь у Зборах ,складеному станом на 24 годину 
за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 годи-
ну 13 квітня 2017 року.» .

Дійсним вважати наступний текст повідомлення про проведення річних 
Загальних Зборів : «Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів , 
які мають право на участь у Зборах , складеному станом на 24 годину 
за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 годи-
ну 12 квітня 2017 року» .

Наглядова рада Прат «КдЗ»
Телефон для довідок: (06239) 96-4-30
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «доРIС», 
22000319, проспект.Нахімова, б.196, 
м. Маріуполь, Центральний (Жовтневий) 
район, Донецька область, 87525, 
(0629) 52-79-70

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

05.04.2017р.

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

http://www.doris.ua/other/report/emitent/
index.html
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, 

(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВIТЛОФОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00656551
3. Місцезнаходження: 49083, м. Днiпро, вул. Новомосковська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-43-60 (056) 375-43-60
5. Електронна поштова адреса: svetofor@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.svitlofor.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Річними загальними зборами ПАТ "СВIТЛОФОР" 31.03.2017 року прий-
нято рiшення (протокол №14 вiд 31.03.2017р.) про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як од-
ного року з дати прийняття такого рiшення, а саме кредитнi угоди з отри-
мання банкiвських кредитiв в одному або декiлькох банках, а також iншi

угоди, пов'язанi з отримання кредиту, договори iпотеки/застави, щодо пе-
редачi в iпотеку/заставу майна, належного Товариству, з метою забезпе-
чення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третiх осiб. Гранична сукуп-
на вартiсть - не бiльш нiж 30 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 24 766 тис. гривень.
Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi акти-
вiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
82.55 вiдсотка. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 13 332 174 штук. Кiль-
кiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -
13 331 886 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13 331 886 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували "проти" прийняття рiшення - 0 штук. 

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Гольдiн Володимир Олексiйович

31.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВIТЛОФОР"

2. Код за ЄДРПОУ: 00656551
3. Місцезнаходження: 49083, м. Днiпро, вул. Новомосковська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-43-60 (056) 375-43-60
5. Електронна поштова адреса: svetofor@ucap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.svitlofor.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СВIТЛОФОР" від
31.03.2017р. (Протокол №14 від 31.03.2017р.)  припинено повноваження
наступних посадових осіб:

1. Голова Наглядової ради Косова Софiя Олександрiвна, акціями емі-
тента не володієа. Строк, протягом якого перебував на посаді 1 рік. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. 

2. Член Наглядової ради Терьохiн Родiон Iгорович, акціями емітента не
володіє. Строк, протягом якого перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товарис-
тво не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

3. Член Наглядової ради Предко Кирило Олександрович, акціями емі-
тента не володіє. Строк, протягом якого перебувала на посаді 1 рік. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних. 

4. Голова Ревізійної комісії Бондаренко Марина Вiкторiвна, володіє
0.00003% статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебував
на посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних. 

5. Член Ревізійної комісії Фененко Iрина Андрiївна, акціями емітента не
володіє. Строк, протягом якого перебувала на посаді 1 рік. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Товарис-
тво не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

6. Член Ревізійної комісії Панарiна Наталiя Вiкторiвна, акціями емітен-
та не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 1 рік. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. То-
вариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "СВIТЛОФОР"
31.03.2017р.(Протокол №14 від 31.03.2017р.) у зв'язку з обранням Нагля-
дової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "СВIТЛОФОР" обрані  наступні поса-
дові особи:

1. Член Наглядової ради Зiнов'єв Олексiй Михайлович, володіє 0.002%
статутного капіталу емітента. Посади, якi обiймала посадова особа протя-
гом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначен-
ня посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних.
2. Член Наглядової ради Бондаренко Марина Вiкторiвна, володіє

0.00001 % статутного капіталу емітента. Посади, якi обiймала посадова
особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ НВФ "Днiпро-
техсервiс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Термiн призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не
має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. 

3. Член Наглядової ради Студняк Ольга Станiславiвна, володіє 0.00001
% статутного капіталу емітента. Посади, якi обiймала посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: провiдний фахiвець ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн
призначення посадової особи становить 3 роки. Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних. 

4. Член Ревізійної комісії Фененко Iрина Андрiївна, акціями емітента не
володіє. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти ро-
кiв: заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призна-
чення посадової особи становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних. 

5. Член Ревізійної комісії Панарiна Наталія Вікторівна, акціями емітен-
та не володіє. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
п'яти рокiв: бухгалтер ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення посадової
особи становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних.

6. Член Ревізійної комісії Зайцева Юлія Петрівна, акціями емітента не
володіє. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останніх п'яти ро-
ків: бухгалтер ТОВ НВФ "Днiпротехсервiс". Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадові злочини не має. Термін призначення посадової особи
становить 5 рокiв. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних.

Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "СВIТЛОФОР" (Протокол №
51 від 31.03.2017р.) обрано Головою Наглядової ради - Зiнов'єва Олексiя
Михайловича, володіє 0.002% статутного капіталу емітента. Посади, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ
НВФ "Днiпротехсервiс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Термiн призначення посадової особи становить 3 роки. То-
вариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням засідання Ревізійної комісії ПрАТ "СВIТЛОФОР" (Протокол №
2 від 31.03.2017р.) обрано Головою Ревізійної комісії - Фененко Iрина Ан-
дрiївна, акціями емітента не володіє. Посади, якi обiймала посадова особа
протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ
"Днiпротехсервiс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Термiн призначення посадової особи становить 5 рокiв. Това-
риство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння Гольдiн Володимир Олексiйович 

31.03.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emitent.net.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua. Вид особливої
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-41-3 від

04.04.2017 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
член правління Луньова Тетяна Григорівна (посадова особа не надала
згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.;
0,00092%. На посаді перебувала з 16.09.2015 р. по 04.04.2017 р. Обрано:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не на-
дала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 0
грн. Протягом останніх 5 років займала посади: заступник керівника відді-
лу зі збуту ТОВ "Експерт - Софт Копірайт", старший адміністратор ФОП
Ткаченко П.І., маркетолог ПрАТ "Кіровоградтурист". На посаду обрана
терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисли-
вi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр
Іванович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Магазин №100 "Привокзальний"

2. Код за ЄДРПОУ: 13465344
3. Місцезнаходження: 49038, м. Днiпро, площа Вокзальна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-69-94 (056) 765-69-94
5. Електронна поштова адреса: info@mag100.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: mag100.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017

року, припинено повноваження голови наглядової ради Мартиновського
Валерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядо-
вої ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,0
відсотків. Перебував на посадi з 19.04.2016 року по 05.04.2017 року.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017 ро-
ку, припинено повноваження члена наглядової ради Мірошниченко Віктора
Вікторовича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради,
вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 20,5297 відсотків. Пе-
ребував на посадi 19.04.2016 року по 05.04.2017 року.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017
року,  припинено повноваження  члена наглядової ради   Климовської Те-
тяни Валеріївни - фізичної особи,  яка є повноважним представником юри-
дичної особи ТОВ "Панорама"  у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень наглядової ради вiдповiдно до вимог статуту.  Юридична особа-влас-
ник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180, володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 50,0 відсотків. Представник товариства перебувала
на посаді в перiод 19.04.2016 року по 05.04.2017 року  Представник това-
риства не надала згоди на розкриття паспортних даних,  непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володіє.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017
року, припинено повноваження ревізора Салахетдіновой Тетяни Абрарів-
ни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, вiдповiдно до
вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посадi
19.04.2016 року по 05.04.2017  року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 05.04.2017 року (прото-
кол №б/н від 05.04.2017 року) обрано наступних посадових осіб:

На посаду члена наглядової ради -  Мартиновський Валерій Павлович
з термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадо-

ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 5,0 відсотків. Попередня посада, яку обiймала
особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадо-
ва особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад,
якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiд-
приємствах.

На посаду члена наглядової ради Мірошниченко Віктор Вікторович з
термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 20,5297 відсотків. Попередня посада, яку обiймала
особа, та така що пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Посадова
особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi
вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдпри-
ємствах.

Повноважним представником юридичної особи - власника ТОВ "Пано-
рама", код за ЄДРПОУ 30664180,яка є власником частки у статутному ка-
піталі емітента 50,0 відсотків обрано фізичну особу Климовську Тетяну Ва-
леріївну до складу наглядової ради, з термiном перебування 3 роки, згiдно
до вимог статуту.  Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична
особа - власник впродовж останнiх п'яти рокiв обиралась до складу та здiй-
снювала повноваження члена наглядової ради емiтента.

На посаду ревізора  - Салахетдінова  Тетяна Абрарівна, з термiном пе-
ребування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'яза-
на з емiтентом - ревізор. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдо-
мостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти
рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.

Обраний на посаду голови наглядової ради Мартиновський Валерій
Павлович на засiданнi наглядової ради 05.04.2017 року (протокол б/н від
05.04.2017 року), обраної рiчними загальними зборами якi вiдбулись
05.04.2017 року, з термiном перебування на посадi в межах термiну повно-
важень обраної рiчними загальними зборами наглядової ради, вiдповiдно
до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,0 відсотків. Попе-
редня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - го-
лова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдо-
мостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти
рокiв, на будь-яких iнших підприємствах.

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

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

Директор Самарська Вiкторiя Вiкторiвна 
05.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ПРИД-
НIПРОВСЬКИЙ" .2. Код за ЄДРПОУ: 01528186. 3. Місцезнаход-
ження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 15. 4. Міжміський код, телефон
та факс: 0562 27-70-86 0562 27-70-86. 5. Електронна поштова адреса: zla-
goda@emitinfo.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: zlagoda.emitin-
fo.com. 7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства.

II. Текст повідомлення: Згiдно загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбу-
лися 28.03.2017 року (Протокол б/н вiд 28.03.2017р.) було прийняте рi-
шення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Дата держав-
ної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в ЄДР - 04.04.2017р.; повне найменування акцiонерного това-
риства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ
"ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"; повне найменування акцiонерного товариства
пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ПРИД-
НIПРОВСЬКИЙ"

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

Голова Правлiння Кiрiя Олена Кирилiвна 06.04.2017

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "КІ-
РОВОГРАДТУРИСТ". Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820. Місцезнаход-
ження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а. Міжміський код, телефон та
факс: 0522-24-18-03. Електронна поштова адреса:kdturist@emitent.net.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 02593820.smida .gov.ua. Вид особливої
інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Згідно Постанови наглядової ради товариства №ПР-41-3 від

04.04.2017 року у зв'язку з припиненням трудових відносин звільнено:
член правління Луньова Тетяна Григорівна (посадова особа не надала
згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 100 грн.;
0,00092%. На посаді перебувала з 16.09.2015 р. по 04.04.2017 р. Обрано:
Член правління Коробова Марина Олександрівна (посадова особа не на-
дала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмір пакета акцій: 0
грн. Протягом останніх 5 років займала посади: заступник керівника відді-
лу зі збуту ТОВ "Експерт - Софт Копірайт", старший адміністратор ФОП
Ткаченко П.І., маркетолог ПрАТ "Кіровоградтурист". На посаду обрана
терміном на 3 роки. Посадові особи непогашених судимостей за корисли-
вi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України В.о.Голови правлiння Гуйван Олександр
Іванович.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство
"Магазин №100 "Привокзальний"

2. Код за ЄДРПОУ: 13465344
3. Місцезнаходження: 49038, м. Днiпро, площа Вокзальна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 765-69-94 (056) 765-69-94
5. Електронна поштова адреса: info@mag100.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: mag100.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017

року, припинено повноваження голови наглядової ради Мартиновського
Валерія Павловича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядо-
вої ради, вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини немає. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,0
відсотків. Перебував на посадi з 19.04.2016 року по 05.04.2017 року.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017 ро-
ку, припинено повноваження члена наглядової ради Мірошниченко Віктора
Вікторовича, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень наглядової ради,
вiдповiдно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 20,5297 відсотків. Пе-
ребував на посадi 19.04.2016 року по 05.04.2017 року.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017
року,  припинено повноваження  члена наглядової ради   Климовської Те-
тяни Валеріївни - фізичної особи,  яка є повноважним представником юри-
дичної особи ТОВ "Панорама"  у зв'язку з закiнченням термiну повнова-
жень наглядової ради вiдповiдно до вимог статуту.  Юридична особа-влас-
ник ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180, володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 50,0 відсотків. Представник товариства перебувала
на посаді в перiод 19.04.2016 року по 05.04.2017 року  Представник това-
риства не надала згоди на розкриття паспортних даних,  непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному ка-
пiталi емiтента не володіє.

На дату проведення рiчних загальних зборiв, якi вiдбулись 05.04.2017
року, припинено повноваження ревізора Салахетдіновой Тетяни Абрарів-
ни, у зв'язку з закiнченням термiну повноважень ревiзора, вiдповiдно до
вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посадi
19.04.2016 року по 05.04.2017  року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 05.04.2017 року (прото-
кол №б/н від 05.04.2017 року) обрано наступних посадових осіб:

На посаду члена наглядової ради -  Мартиновський Валерій Павлович
з термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадо-

ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 5,0 відсотків. Попередня посада, яку обiймала
особа, та така що пов'язана з емiтентом - голова наглядової ради. Посадо-
ва особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад,
якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiд-
приємствах.

На посаду члена наглядової ради Мірошниченко Віктор Вікторович з
термiном перебування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 20,5297 відсотків. Попередня посада, яку обiймала
особа, та така що пов'язана з емiтентом - член наглядової ради. Посадова
особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi
вона обiймала впродовж останнiх п'яти рокiв, на будь-яких iнших пiдпри-
ємствах.

Повноважним представником юридичної особи - власника ТОВ "Пано-
рама", код за ЄДРПОУ 30664180,яка є власником частки у статутному ка-
піталі емітента 50,0 відсотків обрано фізичну особу Климовську Тетяну Ва-
леріївну до складу наглядової ради, з термiном перебування 3 роки, згiдно
до вимог статуту.  Представник товариства не надала згоди на розкриття
паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юридична
особа - власник впродовж останнiх п'яти рокiв обиралась до складу та здiй-
снювала повноваження члена наглядової ради емiтента.

На посаду ревізора  - Салахетдінова  Тетяна Абрарівна, з термiном пе-
ребування на посадi 3 роки, згiдно до вимог статуту. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капіталі емітен-
та не володіє. Попередня посада, яку обiймала особа, та така що пов'яза-
на з емiтентом - ревізор. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдо-
мостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти
рокiв, на будь-яких iнших пiдприємствах.

Обраний на посаду голови наглядової ради Мартиновський Валерій
Павлович на засiданнi наглядової ради 05.04.2017 року (протокол б/н від
05.04.2017 року), обраної рiчними загальними зборами якi вiдбулись
05.04.2017 року, з термiном перебування на посадi в межах термiну повно-
важень обраної рiчними загальними зборами наглядової ради, вiдповiдно
до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспор-
тних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 5,0 відсотків. Попе-
редня посада, яку обiймала особа, та така що пов'язана з емiтентом - го-
лова наглядової ради. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдо-
мостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала впродовж останнiх п'яти
рокiв, на будь-яких iнших підприємствах.

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

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

Директор Самарська Вiкторiя Вiкторiвна 
05.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ПРИД-
НIПРОВСЬКИЙ" .2. Код за ЄДРПОУ: 01528186. 3. Місцезнаход-
ження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 15. 4. Міжміський код, телефон
та факс: 0562 27-70-86 0562 27-70-86. 5. Електронна поштова адреса: zla-
goda@emitinfo.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: zlagoda.emitin-
fo.com. 7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства.

II. Текст повідомлення: Згiдно загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбу-
лися 28.03.2017 року (Протокол б/н вiд 28.03.2017р.) було прийняте рi-
шення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Дата держав-
ної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в ЄДР - 04.04.2017р.; повне найменування акцiонерного това-
риства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ
"ПРИДНIПРОВСЬКИЙ"; повне найменування акцiонерного товариства
пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ПРИД-
НIПРОВСЬКИЙ"

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

Голова Правлiння Кiрiя Олена Кирилiвна 06.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Харківський експериментальний механічний завод";

2. Код за ЄДРПОУ - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4.Міжміський код, телефон та факс - 057-7371375;
5. Електронна поштова адреса -  hemz @ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.google.com/site/prat-
hemz

7. Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб;
ІІ Текст повідомлення

Уповноважений орган, який прийняв рiшення: рiчни загальнi збори
ПрАТ "ХЕМЗ";

Дата прийняття рiшення: 04.04.2017р.;
Змiст рiшення : припинення повноважень члена Наглядової ради - Но-

женко Олени Фелiксiвни;
Пiдстава такого рiшення - згiдно Закону України "Про акцiонернi това-

риства" ст.32 не рiдше нiж раз на 3 роки до порядку денного рiчних загаль-
них зборiв приватного акцiонерного товариства обов'язково вноситься пи-
тання про членiв наглядової ради;

Iнформацiя про посадову особу: Ноженко Олена Фелiксiвна - припинен-
ня повноважень члена Наглядової ради. Фiзична особа не надала згоди на
оприлюднення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, якi належать особi -
0. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбулося. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочени у посадової особи немає. На
посадi члена наглядової ради перебуває з 06.12.2011 р.

Уповноважений орган, який прийняв рiшення: рiчни загальнi збори
ПрАТ "ХЕМЗ";

Дата прийняття рiшення: 04.04.2017р.;
Змiст рiшення : припинення повноважень члена Наглядової ради - Ри-

бальченко Свiтлани Анатолiївни;
Пiдстава такого рiшення - згiдно Закону України "Про акцiонернi това-

риства" ст.32 не рiдше нiж раз на 3 роки до порядку денного рiчних загаль-
них зборiв приватного акцiонерного товариства обов'язково вноситься пи-
тання про членiв наглядової ради;

Iнформацiя про посадову особу: Рибальченко Свiтлана Анатолiївна-

припинення повноважень члена Наглядової ради. Фiзична особа не нада-
ла згоди на оприлюднення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй- 1 акцiя
( 0 %). Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбулося . Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочени у посадової особи не-
має. На посадi члена наглядової ради перебуває з 06.12.2011р.

Уповноважений орган, який прийняв рiшення: рiчни загальнi збори
ПрАТ "ХЕМЗ";

Дата прийняття рiшення: 04.04.2017р.;
Змiст рiшення : обрати членом Наглядової ради - Ноженко Олену Фе-

лiксiвну;
Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ

"ХЕМЗ" вiд 04.04.2017р.
Iнформацiя про посадову особу: Ноженко Олена Фелiксiвна - обрано

членом Наглядової ради. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднен-
ня паспортних даних. Розмiр пакета акцiй, якi належать особi - 0. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбулося . Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочени у посадової особи немає. Строк на
який обрано - 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв перебуває на посадi -
члена наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ"

Ноженко О.Ф.є представником акцiонера Виприцької С.Ф. ( Розмiр па-
кета акцiй 45,609% у статутному капiталi).

Уповноважений орган, який прийняв рiшення: рiчни загальнi збори
ПрАТ "ХЕМЗ";

Дата прийняття рiшення: 04.04.2017р.;
Змiст рiшення : обрати членом Наглядової ради - Рибальченко Свiтла-

ну Анатолiївну;
Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ

"ХЕМЗ" вiд 04.04.2017р.
Iнформацiя про посадову особу: Рибальченко Свiтлана Анатолiївна-

обрана членом Наглядової ради. Фiзична особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй- 1 акцiя ( 0 %). Змiн у пер-
сональному складi посадових осiб не вiдбулося . Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочени у посадової особи немає. Строк на який
обрано - 5 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв перебуває на посадi - чле-
на наглядової ради ПрАТ "ХЕМЗ".

Рибальченко С.А. є акцiонером ПрАТ "ХЕМЗ"
ІІІ Підпис

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

2. Директор Виприцька С.Ф. 
05.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство
"Харківський експериментальний механічний завод";

2. Код за ЄДРПОУ - 00443051;
3. Місцезнаходження - 61140, м. Харків, вулиця Чугуївська, 78;
4.Міжміський код, телефон та факс - 057-7371375;
5. Електронна поштова адреса -  hemz @ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використується

емітентом для розкриття інформації - http://www.sites.google.com/site/prat-
hemz

7. Вид особливої інформації - Відомості про попередньє  наданя зго-
ди на вчинення значних правочинів.

ІІ Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів: 04.04.2017; 
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів;
1. Рішення зборів: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дати прийняття такого рішення.

Відомості щодо правочинів (договорів) із зазначенням, зокрема, їх ха-
рактеру: договори застави, договори іпотеки, договори послуг по обробці
металу,  договори оренди, інші договори та  договори про внесення змін до

них, або припинення дії, у тому числі в якості забезпечення зобов'язань
третіх осіб, за якими ПрАТ "ХЕМЗ" виступає будь-якою із сторін, із значен-
ням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення
у майбутньому ринкової вартості майна ПрАТ "ХЕМЗ", збільшення /змен-
шення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності. 

Повноваження по прийняттю рішення на укладання  вищезазначених
правочинів (договорів) надати наглядовій раді, яка має право на власний
розсуд визначати їх умови, у тому числі визначення конкретних розмірів,
строків, термінів, умов виконання правочинів (договорів), та договорів про
внесення змін до них. Повноваження по підписанню вищезазначених пра-
вочинів (договорів) (після відповідного рішення наглядової ради) та їх ви-
конанню, надати  Директору.

Гранична сукупність вартості правочинів: 200 000 000,00 (двісті мільй-
онів) грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2063,4 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках): 9692,7

Загальна кількість голосуючих акцій: 2122089 ; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2122089 (100%); Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2122089
(100%); Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти": 0.

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

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

2. Директор Виприцька С.Ф. 05.04.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 6 квітня 2017 р. 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 18.05.2017 о 10-00 за адресою: м. Харків, пр. Московський,
251, приміщення приймальної. Реєстрація учасників зборів з 09-30 до
10-00 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають
право участі в загальних зборах складається станом на 12.05.2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту

Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підпи-
сання Статуту Товариства в новій редакції.

9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством.
12. Про припинення шляхом перетворення.
13. Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (пе-

ретворенню).
14. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих

документів Товариства-правонаступника.
15. Про порядок і умови здійснення перетворення.
16. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товарис-

тва-правонаступника.
17. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають

цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів
про перетворення.

18. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
19. Про затвердження плану перетворення.

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

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, пр. Московський, 251,
бухгалтерія). Відповідальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрискон-
сульт). В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, - hzmk.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: (057) 392-20-23

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

ПРАТ "ХЗТУ"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м.Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента:  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

2. Текст повідомлення
31 березня 2017 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рi-

шення про вчинення значного правочину у сумi 177100 тис.грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину  - 177
100 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн) - 69669 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 254%.

Предметом правочину є зобовязання виконати дослiдно-конструк-
торськi роботи.

Додаткових критерiєв для вiднесення правочину до значного право-
чину немає.

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

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

Генеральний директор Товариства  
М.М.Коц  

03.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-

рацій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД",

2.  код за ЄДРПОУ: 00447356
3.  місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, 63525, смт

Малинiвка, вул. Соїча, будинок 5А
4. Міжміський код,телефон та факс: (05746) 2-32-03, (05746) 2-20-46 
5. Електронна поштова адреса: molzavod@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено особливу ін-

формацію: http://id 1696.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів

Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшен-

ня про виплату дивiдендiв: 05.04.2017 р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-

дiв:  станом на 31.12.2017 р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв (грн): 55627 грн.
Строк виплати дивiдендiв: з 05.04.2017 р. по 05.10. 2017 р.;
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв кожному акцiонеру

здiйснюється протягом періоду  з 05.04.2017 р. по 05.10. 2017 р..

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" 
Максюк С.М.
05.04.2017 р. 

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 950 4126
Основні засоби (залишкова вартість) 368 2047
Запаси 133 923
Сумарна дебіторська заборгованість 147 865
Грошові кошти та їх еквіваленти 299 221
Нерозподілений прибуток -3967 -6025
Власний капітал -2809 -924
Статутний капітал 3043 3043
Поточні зобов'язання 1874 6935
Чистий прибуток / збиток 2034 -1290
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60868300 60868300
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 24
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ"
(код за ЄДРПОУ 01412294, місцезнаходження 61044, м. Харків, пр.

Московський, 251)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від-

будуться 18.05.2017 о 10-00 за адресою: м. Харків, пр. Московський,
251, приміщення приймальної. Реєстрація учасників зборів з 09-30 до
10-00 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають
право участі в загальних зборах складається станом на 12.05.2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками роз-

гляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту

Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підпи-
сання Статуту Товариства в новій редакції.

9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством.
12. Про припинення шляхом перетворення.
13. Про призначення (покладання функції) комісії по припиненню (пе-

ретворенню).
14. Про визначення особи, уповноваженої на підписання установчих

документів Товариства-правонаступника.
15. Про порядок і умови здійснення перетворення.
16. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товарис-

тва-правонаступника.
17. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають

цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів
про перетворення.

18. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
19. Про затвердження плану перетворення.

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

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, пр. Московський, 251,
бухгалтерія). Відповідальна особа - Філь Марина Олександрівна (юрискон-
сульт). В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за
місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, - hzmk.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати до-
кументи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження,
оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: (057) 392-20-23

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації  

ПРАТ "ХЗТУ"
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО  "ХАРКIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 32677185
3. Місцезнаходження:  61035 м.Харкiв вул.Каштанова, буд.14 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0572) 51-30-80 
5. Електронна поштова адреса емітента:  hzto@kharkov.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  www.hzto.com.ua
7. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента

2. Текст повідомлення
31 березня 2017 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рi-

шення про вчинення значного правочину у сумi 177100 тис.грн.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину  - 177
100 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (тис. грн) - 69669 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 254%.

Предметом правочину є зобовязання виконати дослiдно-конструк-
торськi роботи.

Додаткових критерiєв для вiднесення правочину до значного право-
чину немає.

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

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

Генеральний директор Товариства  
М.М.Коц  

03.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-

рацій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД",

2.  код за ЄДРПОУ: 00447356
3.  місцезнаходження: Харківська обл., Чугуївський р-н, 63525, смт

Малинiвка, вул. Соїча, будинок 5А
4. Міжміський код,телефон та факс: (05746) 2-32-03, (05746) 2-20-46 
5. Електронна поштова адреса: molzavod@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено особливу ін-

формацію: http://id 1696.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів

Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшен-

ня про виплату дивiдендiв: 05.04.2017 р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-

дiв:  станом на 31.12.2017 р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення за-

гальних зборiв (грн): 55627 грн.
Строк виплати дивiдендiв: з 05.04.2017 р. по 05.10. 2017 р.;
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. 
Порядок виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв кожному акцiонеру

здiйснюється протягом періоду  з 05.04.2017 р. по 05.10. 2017 р..

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод" 
Максюк С.М.
05.04.2017 р. 

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 950 4126
Основні засоби (залишкова вартість) 368 2047
Запаси 133 923
Сумарна дебіторська заборгованість 147 865
Грошові кошти та їх еквіваленти 299 221
Нерозподілений прибуток -3967 -6025
Власний капітал -2809 -924
Статутний капітал 3043 3043
Поточні зобов'язання 1874 6935
Чистий прибуток / збиток 2034 -1290
Середньорічна кількість акцій (шт.) 60868300 60868300
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 24
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ"
(код за ЄДРПОУ 03336120, місцезнаходження: 64300, Харківська обл,

м. Ізюм, вул.Комсомольська, 98)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться

16.05.2017 об 11-00 за адресою: Харківська обл, м. Ізюм, вул. Комсо-
мольська, 98, зала засідань. Реєстрація учасників зборів відбудеться з
10-30 до 10-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів,
які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годи-
ну 10.05.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії, обрання голови та сек-
ретаря зборів, затвердження умов договору на проведення загальних збо-
рів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Това-

риства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку

покриття збитків Товариства.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту та його затвердження у новій редакції, виз-

начення уповноваженої особи на підписання Статуту у новій редакції.
10. Про припинення повноважень/обрання членів Наглядової ради, зат-

вердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (кон-
трактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень/обрання членів Ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти-

ся Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн.)

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням товариства (64300, Харківська обл,
м. Ізюм, вул. Європейська, 98, зала засідань) у робочі дні з 9-00 до 15-00.
Відповідальна особа - Генеральний директор Славгородський О.В. В день
проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем про-
ведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, - drsyizyum.narod.ru.!) Особі, яка прибула для участі у збо-
рах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та під-
тверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за телефоном: 057-435-44-91, 066-881-32-38.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"Райффайзен Банк Аваль"
2. Код за ЄДРПОУ: 14305909
3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса: info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.aval.ua/about/for_publicati-
on/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінте-
ресованість.

II. Текст повідомлення
31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства

"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Сума коштiв, що є предметом правочину: 1 250 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2,23%.
Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Пiдписання з Товариством додаткової угоди до кредитного договору

№010/56-4/1113 вiд 29.07.2015р. щодо збiльшення лiмiту кредитування до
1 250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та про-
довження строку дiї на 360 днiв. Вiдповiдно до оцiнки, здiйсненої Товарис-
твом з Обмеженою Вiдповiдальнiстю аудиторською фiрмою "Кадастр-А-
удит" вiд 29.03.2017р., умови вказаної додаткової угоди вiдповiдають зви-
чайним ринковим. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-

ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017 р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання
згоди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi -
Товариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Прото-
кол № СР-3/11 вiд 31.03.2017 р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 260 400 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,47%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави № 12/56-2/137 вiд 07.06.2016 р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10500 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Найменування показника
Період

звітний
2016

попередній
2015

Усього активів 7987 5403

Основні засоби 4892 4763

Довгострокові фінансові інвестиції 6 6

Запаси 2050 1362

Сумарна дебіторська заборгованість 2169 684

Грошові кошти та їх еквіваленти 2015 1495

Нерозподілений прибуток 3398 1400

Власний капітал 6534 4536

Статутний капітал 467 467

Довгострокові зобов’язання 926

Поточні зобов’язання 527 867

Чистий прибуток (збиток) 1998 539

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1865960 1865960

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 49 46

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
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Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 247 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,44%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави №12/150-2/265 вiд 29.07.2016 р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10000 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 276 275 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,49%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави №12/150-2/362 вiд 30.09.2016р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10750 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 281 160 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,50%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/555 вiд 28.12.2016р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 11000 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 353 655 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,63%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/675 вiд 17.03.2017р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 13050 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 34 260 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,06%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю

1270 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товарис-
тва за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1
250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та про-
довження строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 47 208 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,08%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю

1750 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товарис-
тва за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1
250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та про-
довження строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 260 400 тис. грн.
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Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 247 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,44%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави №12/150-2/265 вiд 29.07.2016 р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10000 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 276 275 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,49%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави №12/150-2/362 вiд 30.09.2016р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10750 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 281 160 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,50%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/555 вiд 28.12.2016р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 11000 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 353 655 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,63%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Додаткова угода до договору застави № 12/150-2/675 вiд 17.03.2017р.,

предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 13050 шт. Поширен-
ня застави за договором на новi змiненi зобов'язання Товариства за кре-
дитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1 250,00 млн.
грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та продовження
строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 34 260 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,06%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю

1270 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товарис-
тва за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1
250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та про-
довження строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про надання зго-
ди на укладення Банком iз ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - То-
вариство) правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол
№ СР-3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 47 208 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,08%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави, предметом застави за яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю

1750 шт., яким будуть забезпечуватися новi змiненi зобов'язання Товарис-
тва за кредитним договором щодо збiльшення лiмiту кредитування до 1
250,00 млн. грн. (один мiльярд двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень) та про-
довження строку дiї на 360 днiв. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-
РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 260 400 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 55 999 735 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,47%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави № 12/56-2/137 вiд 07.06.2016 р., предметом застави за

яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10500 шт.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-

РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 247 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,44%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави №12/150-2/265 вiд 29.07.2016р., предметом застави за

яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10000 шт.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-

РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 276 275 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,49%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави №12/150-2/362 вiд 30.09.2016р., предметом застави за

яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 10750 шт.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-

РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ

АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 281 160 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,50%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави № 12/150-2/555 вiд 28.12.2016р., предметом застави за

яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 11000 шт.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-

РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

31.03.2017р. Спостережною радою Публiчного акцiонерного товариства
"Райффайзен Банк Аваль" (далi - Банк) прийнято рiшення про схвалення
укладеного договору, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж Банком
та ТОВ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" (далi - Товариство) на виконання
вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол № СР-
3/11 вiд 31.03.2017р.). 

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 353 655 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 55 999 735 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-
ностi: 0,63%.

Iстотнi умови правочину: 
Предмет правочину:
Договiр застави № 12/150-2/675 вiд 17.03.2017р., предметом застави за

яким є облiгацiї ОВДП кiлькiстю 13050 шт.
Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄД-

РПОУ юридичної особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину: ТОВАРИС-
ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ
АВАЛЬ; Україна, 04073, м. Київ, Проспект Московський, будинок 9, корпус
5, офiс 101; код за ЄДРПОУ 34480657 

Ознака заiнтересованостi, передбачена статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства": юридична особа, в якiй посадова особа орга-
ну акцiонерного товариства, є посадовою особою. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

31.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕВОДАВТОТРАНС"

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, місцезнаход-
ження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство "Рiвневодавтотранс", код ЄДРПОУ 01035029; 33023  м. Рiвне,
вул. Київська, 108-А, тел. (0362) 281784

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017р.    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.rivnevodavto.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Володимирецький молочний завод", код ЄДРПОУ 00446960; 34300,
Рiвненська область, Володимирецький  р-н, смт. Володимирець, вул.Са-
гайдачного, 88, тел. (03634) 2-56-08

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 04.04.2017р.    

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.volmoloko.pat.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 6 квітня 2017 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Білоцерків-
ська теплоелектроцентраль" , 05407737 Київська д/н 
09114 м. Біла Церква П.Запорожця, 361 8-04563-7-
91-88

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

05.04.2017

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

bctec.pat.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - під-
приємця), якою про-
ведений аудит 
фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудитор-
ська фірма "Украудит XXI-Київщина", 30160928

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - акці-
онерне товари-
ство)

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
29.04.2016 року. Кворум зборів: 71,771% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акці-
онерів.
3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціоне-
рів.
4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2015 р.
5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 
2015 рік.
6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 
2015 рік.
7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл 
прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 р.
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту На-
глядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9. Відкликання голови Правління та обрання голови 
Правління Товариства.
10. Відкликання членів Правління та обрання членів 
Правління Товариства.
11. Відкликання в повному складі та обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства.
Сириця В.Є. оголосив, що у встановлені статтею 37 
Закону України «Про акціонерні товариства» строки 
від акціонерів не надходили пропозиції стосовно вне-
сення змін до порядку денного і запропонував присту-
пити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі 
Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відпо-
відності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону 
України «Про акціонерні товариства» голосування з 
питань порядку денного загальних зборів проводиться 
тільки з використанням бюлетенів для голосування. 
Сириця В.Є. повідомив, що при реєстрації кожному ак-
ціонеру або представнику акціонера були видані три-
надцять бюлетенів для голосування, і попросив при-
сутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з 
метою виключення їх недійсності, а також двічі пояс-
нив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні.
З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:
1. По першому питанню порядку денного: (Обрання 
Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали 
Сирицю В.Є., який запропонував для підрахунків ре-
зультатів голосування з питань порядку денного, а та-
кож у відповідності до статті 44 Закону України «Про 
акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та ого-
лосив проект рішення щодо обрання складу лічильної 
комісії.

Проект рішення щодо обрання складу лічильної комі-
сії:
Обрати лічильну комісію у складі: Герасименко Ан-
дрій Віталійович – голова комісії; Плетяна Надія Дми-
трівна – член комісії;
Волинець Світлана Володимирівна – член комісії.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встановле-
ним статтею 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосу-
вання (Талон № 1).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100,00% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі 
в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості ак-
цій Товариства, зареєстрованих для участі в загаль-
них зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства зареє-
строваних для участі в загальних зборах (Протокол 
Лічильної комісії додається).
По першому питанню порядку денного вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Гераси-
менко Андрій Віталійович – голова комісії; Плетяна 
Надія Дмитрівна – член комісії; Волинець Світлана 
Володимирівна – член комісії.
2. По другому питанню порядку денного: (Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слу-
хали Сирицю В.Є., який проінформував присутніх, що 
акціонером Марчуком В.М. внесена пропозиція обра-
ти для ведення зборів головуючого та секретаря збо-
рів та оголосив проект рішення з другого питання по-
рядку денного.
Проект рішення з другого питання порядку денного:
Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, 
секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встановле-
ним статтею 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосу-
вання (Талон № 2).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості ак-
цій Товариства, зареєстрованих для участі в загаль-
них зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голоси, що складає 0% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства зареє-
строваних для участі в зборах (Протокол Лічильної 
комісії додається).
По другому питанню порядку денного вирішили:
Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, 
секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича.
3. По третьому питанню порядку денного: (Затверджен-
ня регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообра-
ний Голова зборів Сириця В.Є. запропонував для чіткої 
організації роботи загальних зборів прийняти технічний 
регламент зборів, та оголосив проект рішення:
Проект рішення з встановлення технічного регламен-
ту зборів:
Прийняти та затвердити наступний технічний регла-
мент зборів.
Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин.
Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного – 
до 5 хвилин.

ПУблІчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво “бІлоЦеРКІвСьКа теПлоелеКтРоЦеНтРаль”
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Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в 
письмовій формі. Анонімні питання розгляду не 
підлягають.
Голосування з питань порядку денного проводиться 
письмово, шляхом заповнення бюлетенів для 
голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. 
Рішення приймаються простою більшістю голосів, 
що беруть участь у зборах.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встанов-
леним статтею 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 3).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 
(Протокол Лічильної комісії додається).
По третьому питанню порядку денного вирішили:
Прийняти та затвердити наступний технічний 
регламент зборів.
Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин.
Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
Процедура голосування з питань порядку денного – 
до 5 хвилин.
Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в 
письмовій формі. Анонімні питання розгляду не 
підлягають.
Голосування з питань порядку денного проводиться 
письмово, шляхом заповнення бюлетенів для 
голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. 
Рішення приймаються простою більшістю голосів, 
що беруть участь у зборах.
4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт 
Правління акціонерного товариства за 2015р.) 
доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., 
який повідомив, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» 
господарської діяльності в 2015 році не проводило. 
Правління Товариства проводило засідання за 
потребою, на засіданнях розглядалися питання 
згідно повноважень Правління. Пропонується 
визнати роботу Правління задовільною та затверди-
ти звіт Правління «Про результати фінансово-
господарської діяльності товариства за 2015 рік».
Проект рішення з четвертого питання порядку 
денного:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2015р.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з 
встановленим статтею 43 Закону України «Про 
акціонерні товариства» способом та строки не 
надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 4).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 
(Протокол Лічильної комісії додається).
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
Звіт Правління Товариства за 2015р. Затвердити.

5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт 
Наглядової ради акціонерного товариства за 2015р.) 
доповідав голова зборів Сириця В.Є. Який зачитав 
звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада 
проводила засідання за потребою, на засіданнях 
розглядалися питання згідно повноважень Наглядо-
вої ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про 
результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік», питання підготовки до 
Загальних зборів акціонерів та інші. Також він 
проінформував, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» 
господарської діяльності в 2015 році не проводило. 
Фінансова звітність публічного акціонерного 
товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» 
станом на 31 грудня 2015 року відповідає Міжнарод-
ним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та 
підтверджена аудиторським висновком. Тому 
Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність 
представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт 
«Про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік».
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного 
товариства за 2015р.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встанов-
леним статтею 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 5).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0 % від кількості акцій Товариства 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 
(Протокол Лічильної комісії додається).
По п’ятому питанню порядку денного вирішили:
Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 
2015р. Затвердити.
6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт 
Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2015 
рік.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який 
повідомив, що протягом 2015 року ревізійна комісія 
здійснювала свої повноваження відповідно до 
Закону України «Про акціонерні товариства» та 
Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприєм-
ства проводились з власної ініціативи ревізійної комі-
сії. У 2015 році ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господар-
ської діяльності не проводило. Ревізійна комісія 
підтверджує, що з врахуванням аудиторського 
висновку , фінансова звітність за 2015 рік представ-
лена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і 
сформована станом на 31 грудня 2015 року у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ).
Виходячи з викладеного пропонується проект 
рішення з шостого питання порядку денного.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного 
товариства за 2015р.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встанов-
леним статтею 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 6).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100,00% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
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«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0 % від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 
(Протокол Лічильної комісії додається).
По шостому питанню порядку денного вирішили:
Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 
2015р. Затвердити.
7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвер-
дження річного звіту товариства та розподіл 
прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік) 
доповідав Сириця В.Є. Та повідомив, що збитки 
звітного періоду склали 3027,0 тис. Грн. Відповідно 
до міжнародних стандартів ФЗ. Як зазначалось 
раніше, у 2015 році Товариство господарської 
діяльності не проводило і таким чином прибутків від 
операційної діяльності немає. В зв’язку з відсутністю 
прибутків від господарської діяльності пропонується 
дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства 
«Про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2015 рік». В зв’язку з відсутністю 
прибутків від господарської діяльності дивіденди не 
виплачувати.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встанов-
леним статтею 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 7).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 
(Протокол Лічильної комісії додається).
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства 
«Про результати фінансово-господарської діяльності 
товариства за 2015 рік». В зв’язку з відсутністю 
прибутків від господарської діяльності дивіденди не 
виплачувати.
8. По восьмому питанню порядку денного: (Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної 
комісії за 2015 рік) доповідав голова зборів Сириця 
В.Є., який повідомив, що заслухавши звіт Наглядової 
ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії за 2015 
рік, пропонується роботу Наглядової ради, Правлін-
ня і Ревізійної комісії визнати задовільною.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
1. Визнати роботу Наглядової ради, Правління, 
Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2015р. 
Задовільною.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встанов-
леним статтею 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для 
голосування (Талон № 8).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» – 3 156 481голосів, що складає 100% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах;

«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, що 
складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстро-
ваних для участі в загальних зборах (Протокол Лічиль-
ної комісії додається).
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
1. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комі-
сії та Товариства в цілому в 2015р. Визнати задовіль-
ною.
9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Відкликан-
ня голови Правління та обрання голови Правління То-
вариства)
доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, 
що у цьому році закінчується строк повноважень голо-
ви Правління Кривенка Василя Васильовича, тому не-
обхідно відкликати голову Правління та обрати голо-
вою Правління Кривенка Василя Васильовича.
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного :
Відкликати голову Правління Кривенка Василя Васи-
льовича та обрати головою Правління Кривенка Васи-
ля Васильовича.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до за-
пропонованого проекту у відповідності з встановленим 
статтею 43 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосуван-
ня (Талон № 9).
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількос-
ті акцій Товариства, зареєстрованих для участі в за-
гальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості ак-
цій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних 
зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, що 
складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстро-
ваних для участі в загальних зборах (Протокол Лічиль-
ної комісії додається).
(Протокол Лічильної комісії додається).
По дев’ятому питанню порядку денного вирішили:
Відкликати голову Правління Кривенка Василя Васи-
льовича та обрати головою Правління Кривенка Васи-
ля Васильовича. 
10. По десятому питанню порядку денного: (Відкликан-
ня членів Правління та обрання членів Правління То-
вариства). Доповідав Сириця В.Є, який повідомив, що 
у цьому році закінчуються повноваження членів Прав-
ління Товариства Кокунця Андрія Миколайовича, Мар-
чука Валерія Миколайовича, Макаркіної Олени Мико-
лаївни. Тому необхідно відкликати членів Правління та 
обрати членами Правління Кокунця Андрія Миколайо-
вича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіну Оле-
ну Миколаївну.
Проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1.Відкликати членів Правління Кокунця Андрія Ми-
колайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркі-
ну Олену Миколаївну.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до за-
пропонованого проекту у відповідності з встановленим 
статтею 43 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосуван-
ня (Талон № 10).
«ЗА» – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількос-
ті акцій Товариства, зареєстрованих для участі в за-
гальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості ак-
цій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних 
зборах;
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, що 
складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстро-
ваних для участі в загальних зборах (Протокол Лічиль-
ної комісії додається).
По десятому питанню порядку денного вирішили:
10.1.Відкликати членів Правління Кокунця Андрія Ми-
колайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркі-
ну Олену Миколаївну
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Проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.2. Обрати членами Правління:
- Кокунця Андрія Миколайовича, 12.07.1960 року на-
родження, паспорт серія СК № 755363 виданий місь-
ким відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС Украї-
ни 06.03.1998р., строком на 5 років. Освіта вища 
Київський політехнічний інститут, кваліфікація за ди-
пломом інженер-промтеплоенергетик. Володіє про-
стими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в 
кількості 100 шт. - 002273 відсотки. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.
- Марчука Валерія Миколайовича, 08.02.1959 року 
народження, паспорт серія СМ № 233744 виданий 
міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС 
України в Київській області 06.06.2000 року, строком 
на 5 років. Освіта вища Київський торгово-економічний 
інститут, кваліфікація за дипломом економіст. Володіє 
простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська 
ТЕЦ» в кількості 100 шт. – 002273 відсотки. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.
- Макаркіну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року наро-
дження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським 
відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в 
Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. 
Освіта вища Київський інститут народного господар-
ства, кваліфікація за дипломом економіст. Володіє 
простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська 
ТЕЦ» в кількості 2970 шт.- 0,067530 відсотків. Місце 
5-го члена Правління залишити вакантним.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встановле-
ним статтею 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для кумуля-
тивного голосування (Талон № 11).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ КО-
КУНЦЯ АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА __3 156 481 голо-
сів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ 
МАРЧУКА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА __3 156 481 
голосів
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МА-
КАРКІНОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ_____3 156 481 голо-
сів.
(Протокол Лічильної комісії додається).
По десятому питанню порядку денного вирішили:
10.2.Обрати членів Правління Кокунця Андрія Мико-
лайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркі-
ну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління за-
лишити вакантним.
11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Від-
кликання в повному складі та обрання членів Ревізій-
ної комісії Товариства). Доповідав голова зборів Си-
риця В.Є., який повідомив, що на підставі статті 73 ч.1 
Закону України «Про акціонерні товариства» необхід-
но відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук 
Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійови-
ча, Черненко Валерія Миколайовича та обрати до 
складу Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліїв-
ну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко 
Валерія Миколайовича та запропонував наступний 
проект рішення з одинадцятого питання порядку ден-
ного.
Проект рішення з одинадцятого питання порядку ден-
ного:
11.1.Відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук 
Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійови-
ча, Черненко Валерія Миколайовича.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встановле-
ним статтею 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для голосу-
вання (Талон № 12).
«ЗА» – 3 156 481голосів, що складає 100% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості ак-
цій Товариства, зареєстрованих для участі в загаль-
них зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що складає 0% від кіль-
кості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах;
«НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосів, 
що складає 0% від кількості акцій Товариства зареє-
строваних для участі в загальних зборах (Протокол 
Лічильної комісії додається).
По одинадцятому питанню порядку денного виріши-
ли:
11.1.Відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук 
Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійови-
ча, Черненко Валерія Миколайовича.
Проект рішення з одинадцятого питання порядку ден-
ного:
11.2. Обрати до складу Ревізійної комісії:
-Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року на-
родження, паспорт серія СК № 384275 виданий місь-
ким відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС Украї-
ни в Київській області 16.11.1996 року, на 5 років, 
Освіта вища Київський державний університет  
ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог, 
викладач української мови і літератури;
- Почапського Олексія Пантелійовича, 03.12.1947 
року народження, паспорт серія СК № 861875 місь-
ким відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС Украї-
ни в Київській області 14.07.1998 року, терміном на  
5 років, освіта вища Кишинівський політехнічний ін-
ститут, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник. 
Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерків-
ська ТЕЦ» в кількості 697 шт.- 0,015848 відсотків.
- Черненко Валерія Миколайовича, 02.05.1945 року 
народження, паспорт серія СК № 802960 виданий 
міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС 
України в Київській області, 28,04.1998 року, терміном 
на 5 років, освіта середньо-спеціальна, Київський по-
літехнічний технікум зв’язку, технік електропровідни-
кового зв’язку. Володіє простими іменними акціями 
ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт.- 0,000954 
відсотків.
Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до 
запропонованого проекту у відповідності з встановле-
ним статтею 43 Закону України «Про акціонерні това-
риства» способом та строки не надходило.
Голосування проводилось бюлетенями для кумуля-
тивного голосування (Талон № 13).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МИ-
КОЛАЙЧУК НАДІЇ АНАТОЛІЇВНИ________3 151 440_
голосів.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ПО-
ЧАПСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ПАНТЕЛІЙОВИЧА 3 151 335 
_голосів.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ 
ЧЕРНЕНКО ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА____3 146 
332_голосів.
(Протокол Лічильної комісії додається).
11.2. По одинадцятому питанню порядку денного ви-
рішили:
Обрати до складу Ревізійної комісії Миколайчук На-
дію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, 
Черненко Валерія Миколайовича.
Головою зборів оголошено, що всі питання порядку 
денного вирішені і на цьому збори закінчують свою 
роботу.
Голова загальних зборів _________________________ 
/ Сириця В.Є. /
Cекретар загальних зборів 
________________________ / Кривенко В.В. /

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за прости-
ми акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за прости-
ми акціями

за привілейова-
ними акціями

Сума нара-
хованих диві-
дендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0
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Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають право 
на отриман-
ня дивіден-
дів

31.12.2016 31.12.2016 01.01.1900 01.01.1900

Дата 
виплати 
дивідендів
Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: дивіденди 

не нараховувались і не виплачувались Дата складення пере-
ліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: дивіденди 
не нараховувались і не виплачувались Дата початку виплати 
дивідендів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались 
Розмір виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались і 
невиплачувались Порядок виплати дивідендів: дивіденди не 
нараховувались і не виплачувались Строк виплати дивіден-
дів: дивіденди не нараховувались і не виплачувались

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 58519 92065
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 57800 91285
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 671 668
Грошові кошти та їх еквіваленти 48 112
Власний капітал -9750 23795
Статутний капітал 25288 25288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -44409 -11566
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 68269 68270
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -7.47 -0.68
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-7.47 -0.68

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4397991 4397991
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "КЗеСо-
ХолдиНг", 31097330,
Херсонська область, 74800, мiсто Каховка, 
вулиця Пушкiна, будинок 109, 05536 4-11-53,

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

05.04.2017 р.

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

www.zvitrik.com

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 "ПКФ Аудит-фiнанси" , 
34619277 

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

Чергові загальні ПрАТ «КЗЕСО-Холдинг» 
проведено 10 березня 2016 року.Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та секре-
таря загальних зборiв.
2.Прийняття рiшень з питань порядку прове-
дення загальних зборiв.
3.Звiт правлiння про результати фiнансово – 
господарської дiяльностi товариства за 2015 
рiк та визначення основних напрямiв 
дiяльностi товариства. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту правлiння.
4.Звiт наглядової ради товариства за 2015 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради.
5.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту ревiзiйної комiсiї. Затвердження 
висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 
6.Затвердження рiчного звiту товариства за 
2015 рiк. 
7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 
2015 рiк.
8.Внесення змiн до статуту товариства шля-
хом викладення його у новiй редакцiї.
9.Внесення змiн до положень товариства:
- Положення про загальнi збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про правлiння; 
- Положення про ревiзiйну комiсiю.

10. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв наглядової ради.
11. Обрання членiв наглядової ради товари-
ства, затвердження умов цивiльно-правових, 
трудових договорiв (контрактiв), що уклада-
тимуться з ними, встановлення розмiру їх ви-
нагороди, обрання особи, яка уповноважу-
ється на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами наглядової ради.
12. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
13. Обрання голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї товариства.
14. Затвердження рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товари-
ством у ходi поточної господарської 
дiяльностi протягом не бiльш як одного року.
До перелiку питань порядку денного 
пропозицiй не надходило. Рiшення прийнято 
з усiх питань порядку денного.

6. Інформація про дивіденди.
Прийнято рішення не виплачувати дивіденди за простими акціями 
товариства.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1616 4305
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 390 390
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 1159 3367
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 547
Власний капітал 930 631
Статутний капітал 625 625
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 305 6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 686 3674
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.12640 -0.00440
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.12640 -0.00440

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2500000 2500000
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0
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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 «КатІоН»
код за ЄДРПОУ 05470288
29016, м. Хмельницький, 
вул. Тернопiльська, 19
(0382)671605

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

03.04.2017р.

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

http:\\patkation.km.ua

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

Приватна аудиторська фірма «Система-
Аудит»
код за ЄДРПОУ 21337005 

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

Чергові річні загальні збори відбулись 
20.04.2016р.
Кворум зборів - 97,78% голосуючих ак-
цій.
Перелiк питань, що розглядалися:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «Каті-
он» за 2015 рік, розподіл прибутку і збит-
ків товариства.
3. Затвердження звіту ревізійної комісії 
ПАТ «Катіон» за 2015 рік.
4. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ 
«Катіон».
Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного - не було.
Результати розгляду питань порядку 
денного:
По 1-му питанню:
Обрати лічильну комісію в складі 3 
осіб: голова комісії – Дьяченко Людми-
ла Ярославівна, члени комісії: Кросса 
Ігор Євгенович, Повар Надія Миколаїв-
на.
По 2-му питанню:
Затвердити річний звіт ПАТ «Катіон» за 
2015 рік, розподіл прибутку і збитків то-
вариства.

По 3-му питанню:
Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Каті-
он» за 2015 рік.
По 4-му питанню:
1. обрати членами ревізійної комісії 
Пат «Катіон» Ватажук Надію Гнатівну, 
Бороховську Раїсу Миколаївну, Люлько 
Тетяну Сергіївну.
2. Вважати припиненими повноваження 
складу ревізійної комісії, обраної 
позачерговими загальними зборами 
ват «Катіон» 06.09.2011 року, 
протокол №19. 
Позачерговi загальні збори у звітному 
роцi не проводились.

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
Опис За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 

виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 12833 152
Основні засоби (за залишковою вартістю) 12782 6
Довгострокові фінансові інвестиції 35 35
Запаси --- ---
Сумарна дебіторська заборгованість 11 109
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 2
Власний капітал -7861 -6954
Статутний капітал 635 635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8496 -7589
Довгострокові зобов'язання і забезпечення -- --
Поточні зобов'язання і забезпечення 7197 7106
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,03 -0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

-0,03 -0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 31758975 31758975
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

--- ---

у відсотках від статутного 
капіталу

--- ---

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

--- ---

 ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ЗаПоРІЖвогНетРив»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"
2. Код за ЄДРПОУ 00191885
3. Місцезнаходження 69106 м.Запорiжжя Пiвнiчне шосе/

вулиця Теплична, буд. 22 "Б"/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)222-42-01 (061)222-42-12

5. Електронна поштова адреса oksana.ryasnaya@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

zaporozhogneupor.com

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 03 квiтня 2017 року, Протокол 
№ 15, прийнятого вiдповiдно до п.16.10.1.9 Статуту Товариства, подовжити 
з «04» квiтня 2017 року до «02» квiтня 2018 року (включно) термiн повно-
важень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» Буська Вiктора Михайловича (паспорт ВВ 
№ 352445 виданий 06.03.1998р. Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського 

МУ УМВС України в Донецькiй обл.).
Частка, якою володiє особа в статутному капiталi емiтента: 0 %  

(0 акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директо-

ра Товариства прийнято у зв’язку з закiнченням строку повноважень Гене-
рального директора Товариства Буська Вiктора Михайловича, який був 
обраний на засiданнi Наглядової ради 30 березня 2016 року (Протокол  
№ 11) на термiн з 02.04.2016 р. по 03.04.2017 р. включно.

Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п’яти 
рокiв:

23.09.2010р. - 15.10.2012р. ВАТ «МК «Азовсталь»: комерцiйний директор;
16.10.2012р. - 15.10.2013р. Генеральний директор ПАТ «ЗАПОРIЖ-

ВОГНЕТРИВ»;
16.10.2013р. - 01.04.2014р. в.о. Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖ-

ВОГНЕТРИВ»;
02.04.2014р. – 10.05 2016р. Генеральний директор ПАТ «ЗАПОРIЖ-

ВОГНЕТРИВ»;
11.05.2016р. - т.час Генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРIЖ ВОГНЕ-

ТРИВ».
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 Бусько Вiктор Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.04.04
(дата)
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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 това-
РиСтво "СтРаХова КомПаНIя 
"дIм СтРаХУваННя" (попередня на-
зва ПрАТ "СК "ДНIПРОIНМЕД")

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, будинок 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0567265414 0567265414

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

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Посадова особа Директор з розвитку Управлiння з розвитку регiональних 

продажiв Цимiдан Дмитро Юрiйович (фiзична особа не надала згоди на 
розкриття ) призначений на посаду з 25.11.2015р., володiє 0 акцiями, що 
складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, 
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi ста-
новить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - на-
чальник управлiння корпоративних продажiв, заступник директора 
регiонального управлiння з корпоративних продажiв; непогашених суди-
мостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено 
особу - безстроково.Орган, що прийняв рiшення про обрання – Наглядова 
рада Товариства, пiдстави: Протокол № 24/11 вiд 24.11.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРиватНе аКЦIоНеРНе това-
РиСтво "СтРаХова КомПаНIя 
"дIм СтРаХУваННя" (попередня 
назва ПрАТ "СК "ДНIПРОIНМЕД")

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, будинок 21
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0567265414 0567265414

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

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Посадова особа Фiнансовий директор Переходько Марiя Вячеславiвна 

(фiзична особа не надала згоди на розкриття ) призначена на посаду з 
19.05.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; посади, якi особа 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - директор, заступник директора; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
на який призначено особу - безстроково.Орган, що прийняв рiшення про 
обрання – Наглядова рада Товариства, пiдстави: Протокол № 2/05-15 вiд 
19.05.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво "СтРаХо-
ва КомПаНIя "дIм 
СтРаХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпропетровськ 

вул. Короленко, будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Повноваження посадової особи члена Дирекцiї Товариства - Директора 

з роздрiбних продажiв Гончарової Олени Сергiївни (фiзична особа не нада-
ла згоди на розкриття ) припинено 31.01.2016р., володiє 0 акцiями, що скла-
дає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою 
особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi стано-
вить 0,00 грн.; на посадi особа перебувала 9 мiсяцiв (з 05.05.2015р.); непо-
гашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 
прийняв рiшення про припинення повноважень – Наглядова рада Товари-
ства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Прото-
кол засiдання Наглядової ради № 01-01/16 вiд 21.01.2016р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "СтРаХо-
ва КомПаНIя "дIм 
СтРаХУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49101 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Повноваження посадової особи Директора зi страхування Ануфрiєвої 

Нiни Василiвни (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) припинено 
12.06.2015р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0,00 грн.; на посадi особа 
перебувала 5 рокiв (з 28.10.2010р.); непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення 
повноважень – Генеральний директор Товариства, причина прийняття цьо-
го рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Наказ № 152-ОК вiд 12.06.2015р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.03.31
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Полтавський завод медичного скла»
2. Код за ЄДРПОУ: 00480945
3. Місцезнаходження: 36008 м.Полтава, Фрунзе, 158
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 508-777, (0532) 508-780
5. Електронна поштова адреса: referent@medicalglass.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: medicalglass.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
30.03.2017р. за Рішенням загальних зборів акціонерів, в зв'язку з закін-

ченням строку дії повноважень:
Звільнено Голову наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича 

(Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебу-
вав на посаді з 1997 року. Володіє 53,7 % статутного капіталу емітента. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Звільнено члена наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича (По-
садова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на 
посаді з 2012 року. Володіє 6,005 % статутного капіталу емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Звільнено члена наглядової ради ПАТ «Укрмедпром», код за ЄДРПОУ 
31106596. Перебував на посаді з 2015 року. Володіє 25,0 % статутного ка-
піталу емітента. 

Звільнено члена наглядової ради Нелюбіна Вячеслава Юрійовича (Посадо-
ва особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Перебував на по-
саді з 2006 року. Володіє 0,000001 % статутного капіталу емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Звільнено члена наглядової ради Удовіченко Олену Олександрівну (По-
садова особа згоди на розкриття персональних даних не надала). Пере-
бувала на посаді з 2009 року. Володіє 0,028 % статутного капіталу емітен-

та. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа не має.

30.03.2017р. за Рішенням загальних зборів акціонерів:
Обрано членом Наглядової ради Некрасова Олександра Васильовича 

(Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) на 
строк до наступних річних зборів товариства. Володіє 53,7 % статутного 
капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду - Голо-
ва наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

Обрано членом Наглядової ради Некрасова Леоніда Олександровича 
(Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) на 
строк до наступних річних зборів товариства. Володіє 6,005 % статутного 
капіталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду - Член 
наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

Обрано членом Наглядової ради Нелюбіна Вячеслава Юрійовича (По-
садова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) на строк 
до наступних річних зборів товариства. Володіє 0,000001 % статутного ка-
піталу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду - Член 
наглядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла». 

Обрано членом Наглядової ради Удовіченко Олену Олександрівну (По-
садова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) на строк 
до наступних річних зборів товариства. Володіє 0,028 % статутного капіта-
лу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймала посаду - Член на-
глядової ради ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Обрано членом Наглядової ради Матвійчука Юрія Андрійовича (Поса-
дова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) на строк до 
наступних річних зборів товариства. Володіє 0,000001 % статутного капіта-
лу емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посаду - начальник 
цеху №2 ПАТ «Полтавський завод медичного скла», заступник Голови 
правління з якості ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові осо-
би не мають.

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

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

2. голова правління  Кудацький о.м.

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «ПолтавСьКий Завод медичНого СКла»

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Швея»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, Код за ЄДРПОУ, Місцезнаходження, 

Міжміський код, Телефон та факс, Електронна поштова адреса: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»; код 05502516; 84301,  
Донецька обл.., м.Краматорськ, вул..Ярослава Мудрого, буд.43;  
(0626) 41-99-49, (0626) 41-98-21; fiscal@shveya.org.ua

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31 березня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: shveya.org.ua

4. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що вчиняти-
муться ПрАТ «ШВЕЯ» протягом року з дня прийняття цього рiшення.Проект 
рiшення, винесений на голосування: З метою реалiзацiї основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства надати попередню згоду на вчинення значних 
правочинiв, що вчинятимуться ПрАТ «ШВЕЯ» у перiод з 01.04.2017 року по 
01.04.2018 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: - правочинiв, направлених на отри-
мання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, договорiв iпотеки, 
договорiв застави, договорiв поруки, а також договорiв про внесення змiн до 
цих договорiв, договорiв про вiдступлення права вимоги та договорiв про 
переведення боргу) – сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна переви-
щувати суму 30 млн. грн.; - правочинiв, направлених на забезпечення вико-
нання зобов’язань третiх осiб перед банкiвськими установами за кредитними 
договорами (договорiв поруки, договорiв iпотеки та застави, а також договорiв 
про внесення змiн до цих договорiв) – сукупна вартiсть таких правочинiв не 
повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;- правочинiв, предметом яких є ви-
готовлення готових швейних виробiв з сировини замовника, в т.ч. замовникiв-
нерезидентiв – сукупна вартiсть таких правочинiв не може перевищувати 50 
млн. грн.; - правочинiв, предметом яких є передавання або приймання в 
оренду, купiвля або продаж рухомого та нерухомого майна – ринкова вартiсть 
майна, що є предметами таких правочинiв не може перевищувати 100 млн. 
грн. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються 
вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

«за» - 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у загальних зборах;«проти» - 0 голосiв;«утримались» -  
0 голосiв,кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними.  – 
0, кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0.Прийняте 
рiшення: З метою реалiзацiї основних напрямкiв дiяльностi Товариства надати 
попередню згоду на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться ПрАТ 
«ШВЕЯ» у перiод з 01.04.2017 року по 01.04.2018 року, якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi 
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: 

- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (по-
зики, кредитiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв поруки, а також 
договорiв про внесення змiн до цих договорiв, договорiв про вiдступлення права 
вимоги та договорiв про переведення боргу) – сукупна вартiсть таких правочинiв 
не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; - правочинiв, направлених на за-
безпечення виконання зобов’язань третiх осiб перед банкiвськими установами 
за кредитними договорами (договорiв поруки, договорiв iпотеки та застави, а 
також договорiв про внесення змiн до цих договорiв) – сукупна вартiсть таких 
правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.;

- правочинiв, предметом яких є виготовлення готових швейних виробiв з си-
ровини замовника, в т.ч. замовникiв-нерезидентiв – сукупна вартiсть таких 
правочинiв не може перевищувати 50 млн. грн.;- правочинiв, предметом яких є 
передавання або приймання в оренду, купiвля або продаж рухомого та нерухо-
мого майна – ринкова вартiсть майна, що є предметами таких правочинiв не 
може перевищувати 100 млн. грн. Правочини, на вчинення яких надане попере-
днє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Стату-
ту Товариства.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на участь у загальних зборах: 299.Згiдно протоколу Реєстрацiйної 
комiсiї № 2 вiд 30.03.2017 р. зареєстровано всього акцiонерiв та представникiв 
акцiонерiв: 2.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй 
товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах, становить – 
34795, що складає 80,075 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi акцiй товариства та 
99,99 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Голова правління _________ 
(підпис)

Є.І.Кушнір 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017 
(дата)
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУблІчНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво По гаЗоПоСтачаННЮ та гаЗиФІКа-
ЦІї «ПолтавагаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ - 03351912
3. Місцезнаходження - 36020 Полтава володимира Козака, 2 а
4. Міжміський код, телефон та факс - 0532 50-24-50 0532 50-24-50
5. Електронна поштова адреса - Latenko@poltavagaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.poltavagaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення
1).Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Пол-

тавагаз» (далі-Товариство)  повідомляє, що відповідно до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах  акціонерного товариства станом 
на 31.03.2017р. (дата складання 03.04.2017р.), отриманого 05.04.2017р. від  
ПАТ «Національний депозитарій України», відбулися зміни на рахунках власни-
ків акцій, якім належить 10 і  більше відсотків голосуючих акцій.

Дата обліку відсутня.
Розмір частки акціонера-фізичної особи до зміни розміру пакета акцій 

складав: загальна кількість акцій 92721 шт., голосуючих акцій 92721 шт., 

22,377296 % до статутного капіталу. Розмір частки акціонера -фізичної 
особи після зміни розміру пакета акцій складає: загальна кількість акцій  
176151 шт., голосуючих акцій 176151 шт., 42,512302 % до статутного капі-
талу.

2).Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Полтавагаз» (далі-Товариство)  повідомляє, що відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерного 
товариства станом на 31.03.2017р. (дата складання 03.04.2017р.), отрима-
ного 05.04.2017р. Від  ПАТ «Національний депозитарій України», відбулися 
зміни на рахунках власників акцій, якім належить  (належало) 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій. Дата обліку відсутня.

Розмір частки акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою від-
повідальністю «АЛВЕР-ВСТ» (код  ЄДРПОУ: 33288064) до зміни розміру 
пакета акцій складав: загальна кількість акцій 83440 шт., голосуючих  акцій 
83440 шт., 20,137419 % до статутного капіталу.

Розмір частки акціонера -юридичної особи Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЛВЕР-ВСТ» (код  ЄДРПОУ: 33288064) особи після змі-
ни розміру пакета акцій складає: загальна кількість акцій 10 шт.,  голосую-
чих акцій 10 шт., 0,002413 % до статутного капіталу.

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

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

2.
голова правління   гринчак Р.І.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  05.04.2017
  (дата)

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Швея»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента, Код за ЄДРПОУ, Місцезнаходження, 

Міжміський код, Телефон та факс, Електронна поштова адреса: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ»; код 05502516; 84301, Донецька 
обл.., м.Краматорськ, вул..Ярослава Мудрого, буд.43; (0626) 41-99-49, 
(0626) 41-98-21; fiscal@shveya.org.ua

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 31 березня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: shveya.org.ua

4. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного това-
риства.

П Р О Т О К О Л № 1 Рiчних Загальних зборiв акціонерів Публiчного 
акцiонерного товариства «ШВЕЯ» 30 березня 2017 року Про змiну типу То-
вариства. Проект рiшення, винесений на голосування: Змiнити тип Товари-
ства з Публiчного на Приватне.

«за» - 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 
участь у загальних зборах;«проти» - 0 голосiв;«утримались» - 0 голосiв, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0. Прийняте 
рiшення: Змiнити тип Товариства з Публiчного на Приватне.

Про змiну найменування Товариства. Проект рiшення, винесений на го-
лосування: Змiнити найменування Товариства з «ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ» на «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ШВЕЯ», скорочено ПрАТ «ШВЕЯ».
«за» - 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть 

участь у загальних зборах;«проти» - 0 голосiв;«утримались» - 0 голосiв,кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0, кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0. Прийняте рiшення: Змiнити на-
йменування Товариства з «ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ» 
на «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЯ», скорочено ПрАТ 
«ШВЕЯ». Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. Проект рiшення, винесений на голосування: Внести змiни до Ста-
туту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову 
редакцiю Статуту, на пiдписання якої уповноважити голову та секретаря загаль-
них зборiв акцiонерiв.«за» - 34795 голосiв, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, 
що беруть участь у загальних зборах;«проти» - 0 голосiв;«утримались» - 0 
голосiв,кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними – 0, 
кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi – 0. Прийняте 
рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту, на пiдписання якої уповноважити 
голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.

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

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

2. Голова правління _________ 
(підпис)

Є.І.Кушнір 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017 
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Полтавський завод медичного скла»

2. Код за ЄДРПОУ: 00480945
3. Місцезнаходження: 36008 м.Полтава, Фрунзе, 158
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 508-777, (0532) 508-780
5. Електронна поштова адреса: referent@medicalglass.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: medicalglass.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
31.03.2017 р. засіданням Наглядової ради ПАТ «Полтавський завод ме-

дичного скла» (протокол №4 від 31.03.2017р.) обрано головою Наглядової 
ради Некрасова Олександра Васильовича (Посадова особа згоди на роз-
криття персональних даних не надала) на строк до наступних річних зборів 
товариства. Володіє 53,7 % статутного капіталу емітента. Протягом 5 років 
своєї діяльності обіймав посаду - Голова наглядової ради ПАТ «Полтав-
ський завод медичного скла». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини посадова особа не має.

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

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

2. голова правління  Кудацький о.м.

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«ПолтавСьКий Завод медичНого СКла»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття 
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
директор департамен-
ту фінансів виконавчо-

го органу  Київської 
міської ради (Київської 

міської державної  
адміністрації)  

_________________
(посада)

_________________
(підпис) 

_____Репік в.м._______
(прізвище та ініціали 

керівника) 

М. П. ______________________
(дата) 

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик за 2016 рік 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: КиївСьКа мІСьКа Рада.
2. Код за ЄДРПОУ: 22883141
3. Місцезнаходження: Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.
4. Міжміський код, телефон та факс. Тел. +38 (044) 202 73 27;
Факс +38 (044) 202 73 36.
5. Електронна поштова адреса: info@kmfd.gov.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

____________
(дата)

2. Річна 
інформація 
опублікована у

N 66 (2571) від 06.04.2017 р. Відомості 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку___________________

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

06.04.2017
(дата)

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці

______________
(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет

____________
(дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик 
1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата 

реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін 
обігу облігацій місцевих позик). 

Облігації Київської міської ради серії «А»:
- дата реєстрації випуску: 30.01.2004р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2004.
- термін обігу облігацій місцевих позик: 60.
Облігації Київської міської ради серії «В»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №1/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації 

НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 05.10.2014 року (включно). 

Облігації Київської міської ради серії «С»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №2/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації 

НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 19.10.2014 року (включно). 

Облігації Київської міської ради серії «D»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №3/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстра-

ції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій (19.07.2012р.) по 02.11.2014 року включно.

Облігації Київської міської ради серії «Е»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №4/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації 

НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій (18.12.2012р.) по 16.11.2014 року включно.

Облігації Київської міської ради серії «F»:
- дата реєстрації випуску: 12.06.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №5/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстра-

ції НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 04.10.2015 року включно.

Облігації Київської міської ради серії «G»:
- дата реєстрації випуску: 29.11.2012р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №12/1-І-2012.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації 

НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій (22.01.2013р.) по 19.12.2016 року включно.

Облігації Київської міської ради серії «H»:

- дата реєстрації випуску: 30.09.2014р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску: №01/1-І-2014.
- термін обігу облігацій місцевих позик: з дня наступного за днем реєстрації 

НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій (06.10.2014р.) по 10.10.2016 року включно.

2. мета використання фінансових ресурсів, залучених від розмі-
щення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення 
облігацій місцевих позик). 

Запозичення у формі випуску облiгацiй мiсцевої позики (серій B,C,D,E,F) 
здiйснено Емітентом на пiдставi рішення Київської міської ради від 
24.05.2012р. №467/7804 «Про здійснення в 2012 році внутрішнього запо-
зичення до бюджету міста Києва». 

Мета: «Залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку бю-
джету міста Києва, зокрема для забезпечення подальшого розвитку дорожньо-
транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного забезпечення, бу-
дівництва об’єктів водопровiдно-каналiзацiйного господарства, розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, виконання робiт з капiтального ремонту жит-
лового фонду, внескiв органiв мiсцевого самоврядування у статутнi фонди 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та для виконання зобов'язань за догово-
ром про здiйснення запозичень до бюджету розвитку бюджету мiста Києва, 
згiдно кредитної угоди мiж Київською мiською радою та банком «Кредiт Свiсс 
Iнтернешнл» (CREDIT SUISSE INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року».

Запозичення до загального фонду бюджету міста Києва у формі випуску 
облігацій місцевої позики (серія G) здійснено Емітентом на підставі рішення 
Київської міської ради від 01.11.2012р. №348/8632 «Про здійснення в 2012 
році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва». 

Мета: «Погашення заборгованості за вексельними розрахунками, прове-
деними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010р. № 721 
«Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах 
на теплову енергію» з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України з питань проведення вексельних розрахунків».

Запозичення у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики (се-
рія Н) здійснено Емітентом на підставі рішення Київської міської ради від 
31.07.2014р. № 34/34 «Про здійснення в 2014 році внутрішнього запозичен-
ня до бюджету міста Києва»

Мета: «Залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку бю-
джету міста Києва, зокрема рефінансування місцевого боргу (облігації місцевої 
позики Київської міської ради серій B, C, D, E) з метою виконання зобов'язань 
за здійсненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Києва».

3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, 
отриманих від розміщення облігацій місцевих позик. 

Серія В:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 1125000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

1195740000 грн. 
Серія C:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 250000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

254108952 грн.
Серія D:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 500000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

502332000грн.
Серія E:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 750000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

797160000 грн.
Серія F:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 875000 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

876461250 грн.
Серія G:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 1915253 шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

1925600060 грн.
Серія H:
- кількість розміщених облігацій місцевих позик — 2375000шт.
- сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик — 

2391966250 грн.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщен-

ня облігацій місцевих позик. 
Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення об-

лігацій місцевих позик (серій B,C,D,E,F):
Виконано зобов’язання за договором про здiйснення запозичень до бю-

джету розвитку бюджету мiста Києва, згiдно кредитної угоди мiж Київською 
мiською радою та банком «Кредiт Свiсс Iнтернешнл» (CREDIT SUISSE 
INTERNATIONAL) вiд 20 листопада 2007 року на суму 250,0 млн. доларiв 
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США. Залишок коштiв використано для фiнансування витрат бюджету розвит-
ку бюджету мiста Києва, зокрема для забезпечення подальшого розвитку 
дорожньо-транспортної iнфраструктури та полiпшення транспортного забез-
печення, будiвництва об’єктiв водопровiдно-каналiзацiйного господарства, 
розвитку паливно-енергетичного комплексу, виконання робiт з капiтального 
ремонту житлового фонду.

Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення обліга-
цій місцевих позик (серії G):

Погашено заборгованiсть за вексельними розрахунками, проведеними 
згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2010р. № 721 «Про про-
ведення вексельних розрахункiв з вiдшкодування рiзницi в тарифах на тепло-
ву енергiю» з урахуванням змiн, внесених постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 02.04.2012р. № 262 «Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету 
Мiнiстрiв України з питань проведення вексельних розрахункiв» на суму 
1915253438 грн.

Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення обліга-
цій місцевих позик (серії Н):

Кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик се-
рії Н в повному обсязі спрямовані на погашення облігації місцевої позики Ки-
ївської міської ради серій B, C, D, E з метою виконання зобов’язань за здій-
сненими запозиченнями до бюджету розвитку бюджету міста Києва. 

5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення об-
лігацій місцевих позик. 

Погашення облігацій місцевих позик усіх серій здійснюється у національ-
ній валюті України — гривні.

6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здій-
снюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається 
інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента 
на фондових біржах. 

Облігації оберталися вільно на території України протягом всього строку їх 
обігу.

Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалася.
Облігації серій B,C,D,E,F та G були запропоновані для відкритого (публіч-

ного) розміщення, яке проводилось на фондових біржах Публічне акціонерне 
товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товари-
ство «Фондова біржа ПФТС» за дорученням Емітента андеррайтером — Пу-
блічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк 
України» (далі — АТ «Укрексімбанк»).

Облігації серії Н були запропоновані для приватного (закритого) розмі-
щення.

30.05.2016 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії G 
(ISIN UA4000149884) внесені до Біржового реєстру фондової біржі «ПФТС» в 
котирувальний список другого рівня лістингу.

19.12.2016 року облігації місцевої позики Київської міської ради серії G 
(ISIN UA4000149884) виключені з Біржового реєстру фондової біржі «ПФТС» 
другого рівня лістингу.

7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих 
позик. 

В 2016 році здійснено виплату відсоткового доходу за облігаціями серії G 
та Н в загальній сумі 276 783 951 гривень 26 копійки, в тому числі:

серія G — 248 063 568,56 грн., серія Н — 28 720 382,70 грн.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих 

позик. 
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми кош-

тів, яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик. 
Сума надходжень до бюджету розвитку — 8 444 703 870 грн., в тому числі 

спрямовано на погашення облігацій місцевих позик — 948 663,0 грн.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик. 
В 2016 році погашено облігацій внутрішніх місцевих позик на загальну 

суму 4 290 253 000,00 грн.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено об-

лігації місцевих позик. 
Кількість непогашених облігацій — 0 шт.
Сума, на яку не погашено облігації місцевих позик — 0 грн.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітен-
та за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. 

Інформація про виконання місцевого бюджету емітента  
за 2014-2016 роки:

Період Показник доходи, тис. грн. видатки, тис. грн.
2014 рік Загальний фонд 15 617 593,4 15 331 471,9

Спеціальний фонд 8 177 376,5 7 897 430,2
Загальний обсяг 23 794 969,9 23 228 902,1

2015 рік Загальний фонд 25 658 764,5 19 400 192,4
Спеціальний фонд 5 995 197,4 8 609 845,6
Загальний обсяг 31 653 961,9 28 010 038,0

2016 рік Загальний фонд 34 128 412,5 22 655 318,6
Спеціальний фонд 4 558 751,9 10 917 534,3
Загальний обсяг 38 687 164,4 33 572 852,9

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 «вIНтеР»
2. Код за ЄДРПОУ 01549478
3. Місцезнаходження 83102, м. Донецьк, вул. Стадiонна, 

буд. 22
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(062) 385-14-75 (062) 385-14-75

5. Електронна поштова адреса peo@winter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.winter.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
31.03.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІНТЕР» на підставі заяви особи про при-
пинення повноважень за власним бажанням без прийняття рішення відпо-
відним органом управління товариства, а саме:

- припинено повноваження члена Правління Бiчевого Данила Микола-
йовича (паспорт ВС №039597 виданий Артемiвським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi, 05.11.1999р.) на підставі заяви про припинення повно-
важень члена Правління за власним бажанням. Особа перебувала на по-
саді з 16.04.2014р. Особа часткою в статутному капiталi товариства не 
володiє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На посаду члена Правління замість особи, повноваження 
якої припинено, нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади  Рябова олена олександрiвна
голова правлiння   (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 

03.04.2017

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

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУблІчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «КиївСьКий деРевообРобНий 
КомбIНат»

2. Код за ЄДРПОУ 05421634
3. Місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5.
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 467-70-34 (044) 467-70-34
5. Електронна поштова адреса kyiv-dok@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації kyivdok.at24.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. текст повідомлення

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОК» повiдомляє, що 03.04.2017 року на пiдставi 
iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв станом на 30.03.2017 
року, отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме, па-
кет власника акцiй — юридичної особи Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Новострой Iнвест» (код за ЄДРПОУ: 36134785, 
мiсцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд.10) збіль-
шився, але становить не менше 10% голосуючих акцій. Розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета становив 
72,2378%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни 
розмiру пакета згiдно вказаного перелiку становить 72,338189%. Розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру 
пакета становив 72,2378%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного перелiку 
становить 72,338189%.

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  волкова антоніна леонідівна
голова Правління   (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника) 

04.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій  

з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «Плати»; 2. Код за ЄДРПОУ: 33858130; 3. Місцез-
находження: 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94; 

4. Міжміський код, телефон та факс: /056/ 375-75-38 /056/ 375-75-38; 
5. Електронна поштова адреса: 33858130@privateinvest.com.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://platy.prat.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

II. текст повідомлення
ПрАТ «ПЛАТИ» повiдомляє, що 03.04.2017 року на пiдставi iнформацiї, 

яка мiститься в перелiку акцiонерiв станом на 24.03.2017 року, отриманому 
вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 

- пакет власника акцiй — юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД ІНЖИНІРІНГ ГМБХ (CONCORD 
ENGINEERING GMBH)» (ідентифікаційний код 347511х, місцезнаходжен-
ня: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, буд. 49-Б) став менше 
10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiни розмiру пакета становив 100%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного 
перелiку становить 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 100%. Розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета 

згiдно вказаного перелiку становить 0%.
- пакет власника акцiй — юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ТІСА-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 33153234, місцезнаходження: 03150, 
м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б) становить 10 і більше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до 
змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного перелiку стано-
вить 88,4330%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй до змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вка-
заного перелiку становить 88,4330%.

- пакет власника акцiй — юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код 
37559530, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Теслярська, буд. 4) ста-
новить 10 і більше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета становив 0%. Розмiр част-
ки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно 
вказаного перелiку становить 10,5395%. Розмiр частки акцiонера в 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета становив 0%. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни 
розмiру пакета згiдно вказаного перелiку становить 10,5395%.

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

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

2. Найменування посади: 
директор   Шамаханов Констянтин миколайович
м.п.  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 04.04.2017

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУблIчНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «ЄвРоПейСьКий ПРомиСловий баНК»

2. Код за ЄДРПОУ: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 1, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

II. текст повідомлення
Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на 
який було призначено, припиненi повноваження голови Правлiння Банку 
Фiленкової Зої Юрiївни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 26.01.2016 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду 
голови Правлiння Банку призначена Фiленкова Зоя Юрiївна. Згоди фiзичної 
особи на розкриття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою 
у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на 
посадах: керуючого Луганським вiддiленням №1 ПАТ «Дочiрнiй банк Сбер-
банку Росiї», начальника Луганського регiонального управлiння ПАТ 
«Дочiрнiй банк Сбербанку Росiї», заступника начальника вiддiлу внутрiш-
нього аудиту ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», заступника голови Правлiння ПАТ 
«ЄВРОПРОМБАНК, виконуючого обов’язки голови Правлiння ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК», голови Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на 
який було призначено, припиненi повноваження члена Правлiння Банку Ко-
марницької Оксани Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Перебувала на посадi з 03.04.2015 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду 
члена Правлiння Банку призначена головний бухгалтер Банку Комарниць-
ка Оксана Володимирiвна. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 

даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: головного бухгалте-
ра фiлiї «Донецька дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Банк 
Камбiо», головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбiо», заступника головного 
бухгалтера ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», головного бухгалтера ПАТ «ЄВРО-
ПРОМБАНК», члена Правлiння ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 у зв’язку iз закiнченням строку, на 
який було призначено, припинено повноваження члена Правлiння Банку 
Мельника Андрiя Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття пас-
портних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi 
Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Перебував на посадi з 03.08.2016 до 04.04.2017.

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол № 
4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду члена 
Правлiння Банку призначений директор Департаменту корпоративного бiзнесу 
Мельник Андрiй Васильович. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi Банку не 
володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Про-
тягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадах: головного фахiвця Управлiння 
валютного контролю та мiжнародних розрахункiв ПАТ «ФIДОБАНК», головного 
економiста вiддiлу контролю управлiння пiдтримки казначейських та валютних 
операцiй ГОУ ПАТ «ФIДОКОМБАНК», заступника начальника вiддiлу валютно-
го контролю експортно-iмпортних операцiй АТ «ЄВРОГАЗБАНК», заступника 
начальника вiддiлу обслуговування юридичних осiб Центрального вiддiлення 
АТ «ЄВРОГАЗБАНК», старшого спецiалiста групи з контролю за iмпортними та 
неторговельними операцiями клiєнтiв Управлiння з валютного контролю Де-
партаменту операцiйного управлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛБАНК», заступника на-
чальника, начальника вiддiлу обслуговування корпоративних клiєнтiв, дирек-
тора Департаменту корпоративного бiзнесу у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

Рiшенням Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» — далi Банк (Протокол 
№ 4/04/2017 вiд 04.04.2017) з 04.04.2017 на строк до 04.04.2018 на посаду 
члена Правлiння Банку призначена начальник вiддiлу фiнансового 
монiторингу Золотова Наталiя Олександрiвна. Згоди фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних не надано; пакетом акцiй або часткою у статутному 
капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадах: на-
чальника фiнансового монiторингу ПАТ «Український Професiйний банк», 
начальника вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК».

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

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

2. Найменування посади
голова Правлiння  Філенкова З.Ю. 05.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «ХмельНиЦьКий облаСНий Пив-
Завод»

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

емітентом для розкриття інформації: www.pat.khmelpyvo.com
7. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
II.текст повідомлення: 

Зміни відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Про-
токол № 1 від 04.04.2017р.

Припинено повноваження: Голова Наглядової ради — Лисюк Олек-
сандр Олексійович НА, 301664, 11.03.1997, Хмельницьким МВ УМВС. Роз-
мір частки в статутному капіталі емітента 76,049280%. Перебував на по-
саді терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради, заступник Голови 
Наглядової ради Мазур Олександр Вікторович НА, 495327, 11.04.1998, 
Хмельницьким МУ УМВС. Розмір частки в статутному капіталі емітента 
0,166930%. Перебував на посаді терміном 3 роки. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Припинено повноваження: Член Наглядової ради — Кравець Надія 
Миколаївна НА, 692088, 06.03.1999, Хмельницьким МУ УМВС. Розмір 
частки в статутному капіталі емітента 0,023850%. Перебувала на посаді 
терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

обрано: Голова Наглядової ради — Лисюк Олександр Олексійович 
НА, 301664, 11.03.1997, Хмельницьким МВ УМВС. Розмір частки в статут-
ному капіталі емітента 76,049280%. Призначено терміном на 3 роки. До 
цього займав посаду Голова Наглядової ради. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради — 
Мазур Олександр Вікторович НА, 495327, 11.04.1998, Хмельницьким МУ 
УМВС. Розмір частки в статутному капіталі емітента 0,166930%. Призначено 
терміном на 3 роки. До цього займав посаду заступника директора з еконо-
міки планування і перспективи заступник голови наглядової ради. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

обрано: Член Наглядової ради — Кравець Надія Миколаївна НА, 
692088, 06.03.1999, Хмельницьким МУ УМВС. Розмір частки в статутному 
капіталі емітента 0,023850%. Призначено терміном на 3 роки. До цього 
займала посаду секретар-друкарка член Наглядової ради. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

III. Підпис 1.Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність ін-
формації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно законодавства: 

2. директор  лисюк олександр олександрович 04.04.2017

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «метКоР»
(код за ЄДРПОУ 20531515; місцезнаходження: 76005, м.Івано-Франківськ, 

вул. Польова, 8, далі — Товариство) повідомляє, що річні загальні збори 
акціонерів Прат «меткор» відбудуться 10.05.2017 року об 11.00 годині в 
м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8, кабінет директора.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. до 10.55 год. в день та за місцем 
проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів, — станом на 24-00 год. 28.04.2017р. 
акціонери, відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з до-
кументами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 
м.Івано-Франківськ, вул. Польова, 8, кабінет директора, а в день про-
ведення загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. відпо-
відальна особа за ознайомлення з документами — директор головін 
Юрій григорович. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного зборів: http://metkor.pat.ua/

Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови і секретаря загаль-

них зборів. 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської ді-
яльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прав-
ління Товариства. 4. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 
Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту. 6. Затвердження 
річного звіту Товариства. 7. Розподіл прибутку Товариства. 8. Внесення змін 
до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 9. Пере-
обрання Наглядової ради Товариства 10. Переобрання Ревізора Товариства. 
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника
Період

Звітний 
2016 р.

Попередній 
2015 р.

Усього активів 1929,1 1812,8
Основні засоби (залишкова вартість) 1384,8 1462,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1,2 41,3
Сумарна дебіторська заборгованість 517,8 293,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,3 15,9
Нерозподілений прибуток -119,0 -149,1
Власний капітал 707,0 676,9
Статутний капітал 750,0 750,0
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1222,1 1135,9
Чистий прибуток (збиток) 30,1 18,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 3000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2
Телефон для довідок: ( 0342) 52-03-92 Дирекція

ПовІдомлеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРи-

Ство «СтРаХова КомПаНIя «ПоIНт»
2. Код за ЄДРПОУ: 32670627
3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Круглоунiверси-

тетська, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747
5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента. 

ІІ. текст повідомлення
1. На пiдставi Наказу Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (далі — «Товариство») 
№ 283-k вiд 04.04.2017р. вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 
04.04.2017 р. звільнено з посади Головного Бухгалтера Товариства Полі-
щук Світлану Анатоліївну (паспорт СН 890042 виданий 13.08.1998р. Ленін-
градським РУ ГУ МВС України в м. Києві) частка володiння у статутному 
капiталi: 0 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-
має; посадова особа перебувала на цiй посадi з 08 серпня 2016р. по 04 кві-

тень 2017р (включно). 
Замість звільненої особи на посаду Головного бухгалтера Товариства 

нiкого не призначено.
2. Згiдно протоколу Наглядової ради Товариства № 33 вiд 04 квітня 

2017 року припинено повноваження Члена правління Поліщук Світлани 
Анатоліївни (паспорт СН 890042 виданий 13.08.1998р. Ленінградським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві) з 04 квітня 2017 року, частка володiння у статут-
ному капiталi: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi — з 23 грудня 2016р. 
по 04 квітень 2017р (включно). 

Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Правлiння Товариства нiкого 
не призначено.

Зміни обумовлені звільненням Члена Правління та Головного бухгалте-
ра Товариства за власним бажанням.

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

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

(підпис)
С.м. Карпенко 

(ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 04 квітня 2017 року 
(дата)

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «СтРаХова КомПаНIя «ПоIНт»
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Річна інформація 

ПРиватНого аКЦІоНеРНого 
товаРиСтва  

«ладиЖиНСьКий Завод ЗбК»
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛАДИЖИНСЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК»,  
00131966 Вінницька обл., 24321, 
м.Ладижин, вул.Наконечного, 184, 
тел. 04343 6-11-03,

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

03.04.2017

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

www.ladzbk.com.ua

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

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

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе то-
ваРиСтво «оСобливе КоН-
СтРУКтоРСьКе бЮРо КомП-
леКтНиХ ПРиСтРоїв», 33289236 
Харківська, Фрунзенский, 61060, м. Харкiв, 
пр. Льва Ландау, 157. т. (057)7632917

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

05.04.2017 р.

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

okb.kh.ua

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ 
ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857
3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-66-79, (044) 463-66-79
5. Електронна поштова адреса: kdemz@emitent.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Манойло Галини Венiаминiвни. Підстава такого рішення — рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 
05.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової 
ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товари-
ства (Голови Наглядової ради) з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітен-
та, які належать особі, — 0,0143%. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроковомприпинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Михайлова Олександра Михайловича. Підстава такого рішення — 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол 
від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 
20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 5,0945%. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Рожок Артема Миколайовича. Підстава такого рішення — рішення За-
гальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 
05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 
20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,0012%. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТова-
риства Коваль Василя Миколайовича. Підстава такого рішення — рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 
05.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 
члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної ко-
місії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товари-
ства (Голови Ревізійної комісії) з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать особі, — 0,0012%. Замість особи, повноваження якої припи-
нено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-

шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТова-
риства Дмитренко Людмили Воловимирівни. Підстава такого рішення — 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол 
від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товари-
ства з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 
0,9%. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТова-
риства Волошиної Людмили Романiвни. Підстава такого рішення — рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 
05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства 
з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,0143%. 
Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Манойло Галину 
Венiаминiвну. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціоне-
рів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який 
обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,0143%. Пере-
лік попередніх посад за останні п'ять років: завідуюча канцелірії. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Михайлова Олександра 
Михайловича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на 
який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 
5,0945%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядо-
вої ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Рожок Артема Микола-
йовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який 
обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,0012%. 
Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора де-
партаменту по маркетингу.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Манойло Галину Венiаминiвну. Підстава такого 
рішення — рішення Наглядової ради Товариства від 05.04.2017 р. (Прото-
кол від 05.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі, — 0,0143%. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: завідуюча канцелярії.

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  Пшеченко о.г. 05.04.2017

ПУблІчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво  
«КиївСьКий доСлIдНо-еКСПеРимеНтальНий меХаНIчНий Завод»
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Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних 
зборів

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«доНбаСеНеРго»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 34 А)

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних за-
гальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАС-
ЕНЕРГО» (далі — Товариство або ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 
20 квітня 2017р. об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславин-
ська, буд. 34 «а», кім. 315 (3-й поверх), а саме: 

- по восьмому питанню проекту порядку денного «Визначення основних 
напрямів діяльності на 2017 рік» додається другий проект рішення наступ-
ного змісту: 

«8.1. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ «Донбасенерго» на 
2017 рік».

Перелік питань проекту порядку денного не змінився. 
Інформація про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів 

розміщена на веб — сайті ПАТ «Донбасенерго» — de.com.ua. 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів було надрукова-

но 16.03.2017р. в офіційному друкованому органі «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51(2556). 

Наглядова рада Пат «донбасенерго» 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1»
2. Код за ЄДРПОУ - 05492054
3. Місцезнаходження - 79022, м. Львiв, вул. Городоцька, 168
4. Міжміський код, телефон та факс - 03222400470 03222400471 
5. Електронна поштова адреса - OBorysov@hlibprom.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://lvivhlibzd1.at.ua/
7. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради, Чехнiй Наталiї Миколаївни (паспорт 
серiї АВ №765615, виданий Ленiнським ВМ ВМВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 23.07.2007р.), часткою у статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Перебувала на посадi Члена Наглядової ради з 26.03.2015 року.

05 квiтня 2017 року рiчними Загальними зборами Товариства (ПРО-
ТОКОЛ №01/17 вiд 05 квiтня 2017 року) прийнято рiшення з 05 квiтня 
2017 року припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства, 
Мартинишина Андрiя Степановича (паспорт серiї КВ №865579, виданий 
Стрийським МРВ УМВС України у Львiвськiй областi 15.03.2002р.), част-
кою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови 
Наглядової ради Товариства з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. обрати чле-
ном Наглядової ради, Чехнiй Наталiю Миколаївну (паспорт серiї АВ 
№765615, виданий Ленiнським ВМ ВМВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi 23.07.2007р.), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу управлiння ко-
штами фiнансового пiдроздiлу ФАУ ВАТ «Концерн Хлiбпром», начальник 
управлiння казначейства ВАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р.обрати членом 
Наглядової ради, Комар Iрину Iванiвну (паспорт серiї КА №951234, ви-
даний Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 
28.09.1998р.; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за 
даними ДРФО 2427801929), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв особа обiймала посаду начальника вiддiлу облiку виробництва ПАТ 
«Концерн Хлiбпром».

05.04.2017 року рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТО-
КОЛ №01/17 вiд 05.04.2017 року) прийнято рiшення з 05.04.2017 року 
припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного 
товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1», Кадубець Юлiї Василiвни 
(паспорт серiї КА №711495, виданий Залiзничним РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi 16.12.1997 року), часткою у статутному капiталi 
Публiчного акцiонерного товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 року.

05.04.2017 року рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТО-
КОЛ №01/17 вiд 05.04.2017 року) прийнято рiшення з 05.04.2017 року 
припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного 

товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1», Орач Катерину Андрiївну 
(паспорт серiї КВ №420181, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй областi 25.05.2000 року), часткою у статутному капiталi 
Публiчного акцiонерного товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1» 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 року.

05.04.2017 року рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТО-
КОЛ №01/17 вiд 05.04.2017 року) прийнято рiшення з 05.04.2017 року 
припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного 
товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД №1», Новачок Валентину 
Петрiвну (паспорт серiї АА № 344412, виданий 11.09.1996р. Замостян-
ським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi), часткою у статутному 
капiталi Публiчного акцiонерного товариства «ЛЬВIВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД 
№1» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 26.03.2015 
року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами Товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р. припинити по-
вноваження Члена Наглядової ради, Комар Iрини Iванiвни (паспорт серiї 
КА 951234, виданий Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
областi), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 
посадi Члена Наглядової ради з 26.03.2015 року.

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р.обрати членом 
Наглядової ради, Ястремського Андрiя Iгоровича (згоди на розкриття 
паспортних даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв особа обiймав посаду Начальник вiддiлу Вiддiл облiку грошових 
коштiв ПАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р.обрати членом 
ревiзiйної комiсiї, Яресьо Катерину Iгорiвну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв особа обiймав посаду Провiдний фахiвець, Вiддiл фiнансової 
звiтностi ПАТ «Концерн Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р.обрати членом 
ревiзiйної комiсiї, Колач Юлiю Львiвну (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймав посаду Начальник Вiддiл облiку запасiв ПАТ «Концерн 
Хлiбпром».

05.04.2017р. рiчними Загальними зборами товариства (ПРОТОКОЛ 
№01/17 вiд 05.04.2017р.) прийнято рiшення з 05.04.2017р.обрати членом 
ревiзiйної комiсiї, Цапович Оксану Ярославiвну (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано), часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Строк, на який призначено особу - три роки. Протягом останнiх п’яти 
рокiв особа обiймав посаду Керiвник Вiддiл облiку реалiзацi ПАТ «Кон-
церн Хлiбпром».

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 Кушнiр Юрiй йосифович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 05.04.2017
(дата)

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «львIвСьКий ХлIбоЗавод №1»
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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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРБУД»

2. Код за ЄДРПОУ: 30649879
3. Місцезнаходження: 79071 м.Львів, вул. Щирецька,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (032)2440006, (032)2440006
5. Електронна поштова адреса: buh@10.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними Зборами Учасників товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Інтербуд», протокол №03/04/17 від 03.04.2017року, прийняте 
рішення про затвердження фінансового звіту за 2016р. та розподілення 
чистого прибутку товариства за 2016 рік, в сумі 6 700 000,00 грн. пропо-
рційно часткам Учасників у статутному капіталі. Встановити наступні 
терміни виплати дивідендів: Учасникам — фізичним особам до 
30.04.2017р., Учаснику Кантік Ентерпрайзіз Лімітед до 31.12.2017р. Ви-
плату дивідендів провести безготівковим платежем безпосередньо на 
поточні рахунки Учасників. Рішення передбачає виплату дивідендів у 
пов ному обсязі.

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

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

2. директор  андріанов а.Є.
04.04.2017

товаРиСтво З обмеЖеНоЮ вІдПовІдальНІСтЮ «ІНтеРбУд»

Повідомлення про проведення  
річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Л-КАПІТАЛ»,  
ідентифікаційний код 32735854, 

місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літе-
ра «А») (далі за текстом — Товариство) повідомляє про проведення 
річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року 
о 12 год. 00 хв. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 
(літера «А»). 

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 
11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем прове-
дення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику 
при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику до-
датково — довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 24 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяль-

ності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту.

2. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік. 

3. Розподіл прибутку/покриття збитків за підсумками діяльності Товари-
ства у 2016 році. 

4. Попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які бу-
дуть вчинятися протягом 2017-2018 років. 

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

Найменування показника
Період

Звітний  
2016р.

Попередній 
2015р.

Усього активів 297 467,6 256 795,5
Основні засоби 14 753,7 14 722,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 21,7 21,0

Сумарна дебіторська заборгованість 264 840,9 231 678,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 423,4 538,2
Нерозподілений прибуток (343 857,1) (231 654,2)
Власний капітал (336 487,1) (224 284,2)
Статутний капітал 7 370,0 7 370,0
Довгострокові зобов’язання 441 187,3 383 146,0
Поточні зобов’язання 192 767,4 94 530,4
Чистий прибуток (збиток) (112 202,9) (117 241,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7 370 000 7 370 000
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на 
викуп власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

9 5

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати прове-
дення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
загальних зборів за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 
(літера «А»). 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного: 
http://l-kapital.com.ua.

З документами, пов’язаними з проектом порядку денного Загальних 
зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за 
адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд.36 (літера «А»). попере-
дньо подавши заяву про ознайомлення на ім’я Голови правління Товари-
ства — Котенко Станіслава Дмитровича, за адресою: 01034, м. Київ, вул. 
Володимирська, буд.36 (літера «А»). за 2 робочих днів до дати ознайом-
лення. 

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх пред-
ставників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного — Голова Правління Котенко Станіслав Дмитрович.

Довідки за тел.: 044-586-61-71
голова правління  Котенко Станіслав дмитрович

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «л-КаПІтал»

Річна інформація  
Прат «Херсонський ремонтно-монтажний 

 комбiнат»
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «Херсонський ремонтно-монтажний 
комбiнат», 02132616, Херсонська обл., 73036, м. Херсон, 
вул. 40 рокiв Жовтня, буд.136 (0552) 34-44-50. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: rmk.com.ua.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво
«ХеРСоНСьКий РемоНтНо-моНтаЖНий КомбIНат»

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРи-
Ство СПIльНе УКРаї НСь  Ко- РоСIйСьКе ПIдПРиЄмСтво 
«в.в. Iм ПеКС», 23571745, Україна Шевченкiвський р-н 04119 м. Київ вул.
Дорогожицька, буд.1, (044)2517620

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03/04/2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://23571745.smida.gov.ua/

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво СПIльНе УКРаї НСь  Ко- РоСIйСьКе ПIдПРиЄмСтво «в.в. Iм ПеКС»
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ЗатвеРдЖеНо
Наглядовою радою

ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Протокол від 02.03.2017р.

ЗмІНи до ПРоСПеКтУ емІСІї аКЦІй
ПУблІчНого аКЦІоНеРНого товаРиСтва 

«ЗаКРитий НедивеРСиФІКоваНий 
КоРПоРативНий ІНвеСтиЦІйНий ФоНд 

«СиНеРгІя-5»
1. Розділ а. Характеристика корпоративного фонду
1.1. Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
1.2. Пункт 11 викласти у наступній редакції:
11. Дата припинення діяльності — 29/08/18.
1.3. Пункт 12 викласти у наступній редакції:
12. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
− Мельничук Віталій Григорович, як представник Товариства з обмеже-

ною відповідальністю «ОКІЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 
32593636) — голова Наглядової ради;

− Піменова Юлія Валеріївна, як представник Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс» (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ — 21626465) — заступник голови Наглядової ради;

− Сидорчук Олександр Дем’янович — член Наглядової ради;
− Шевченко Валерій Олександрович — член Наглядової ради;
− Литвинов Сергій Іванович — член Наглядової ради.
1.4. Пункт 13 викласти у наступній редакції:
13. Інформація про засновників Фонду:
− Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за 

ЄДРПОУ — 32915716; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагай-
дачного, буд. 25-Б);

− Приватне акціонерне товариство «Оксана плюс» (код за ЄДРПОУ — 
21561056; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 
буд. 25-Б).

2. Розділ б. Характеристика компанії з управління активами
2.1. Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б.
2.2. Пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку — діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність 
з управління активами): з 28.01.2011 р. — необмежений (згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.01.2011 р. № 47); 
з 17.03.2016 р. — необмежений (згідно з рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 17.03.2016 р. № 307).

2.3. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада

Володіння часткою 
в статутному 

капіталі Фонду (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова Правління) 0,7264 0,6547

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

0,2875 0,2202

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор (Член 
Правління)

1,6646 0,0498

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор (Член 
Правління)

 - 0,0035

Москаленко 
Світлана Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора (Член Правління)

 - 0,0616

Бенедик Ольга Мико-
лаївна

Головний бухгалтер  0,0454 0,0617

Кривошеєва Оксана 
Леонідівна

Відповідальний за внутрішній 
контроль

 - 0,0000

Пітер Голдшейдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової ради  - 0,0000

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови Наглядової 
ради

- 0,0951

Шинкевич Юрій 
Петрович

Член Наглядової ради  - 0,1751

Яковенко Ігор Вален-
тинович

Член Наглядової ради  - 0,0116

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної комісії  - 0,1023

Шуран Оксана 
Несторівна

Член Ревізійної комісії  - 0,1103

Каневська Наталя 
Юхимівна

Член ревізійної комісії  - 0,1370

3. Розділ в. текст Регламенту Фонду
3.1. Пункт 1.4 викласти у наступній редакції:
1.4. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 

25-Б.
3.2. Пункт 1.5 викласти у наступній редакції:
1.5. Строк діяльності — 11 (одинадцять) років з дня державної реєстра-

ції Фонду як юридичної особи.
3.3. Підпункт «в» пункту 3.1. викласти у наступній редакції:
«в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на 

здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування».
4. Розділ г. дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здій-

снюється з метою спільного інвестування
4.1. Пункт 8 викласти у наступній редакції:
8. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням торговця 

цінними паперами Фонду — Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КІНТО, Лтд».

5. Розділ д. відомості про зберігача
5.1. Пункти 5 викласти у наступній редакції:
5. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-

вому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності де-
позитарної установи — з 12/10/13 — необмежений.

6. Розділ е. відомості про аудиторську фірму
6.1. Пункти 1-5 викласти у наступній редакції:
1. Назва — Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАН-

САУДИТ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 24089565
3. Місцезнаходження — 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 4.
4. Строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та ау-

диторів, які одноособово надають аудиторські послуги — з 30/03/01 до 
26/11/20.

5. Строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів — з 12/03/13 до 26/11/20.

7. Розділ Є. відомості про торговця цінними паперами
7.1. Пункт 3-4 викласти у наступній редакції:
3. Місцезнаходження — 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 

буд. 25-Б.
4. Строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-

вому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррай-
тинг — з 11/09/15 — необмежений.

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5»
Мельничук Віталій Григорович  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 

«вІННиЦяагРотРаНССеРвІС»
(ЄДРПОУ 00415037, 210220, місто Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 

буд. 42, тел./факс (0432) 522230, електронна пошта par@00415037.pat.ua, 
власний веб-сайт в мережі Інтернет — www.00415037.pat.ua.)

Відповдно до Наказу по Товариству від 04.04.2017 року № 3 о/с призначено 
на невизначений термін на посаду головного бухгалтера Долінського Василя 
Петровича, паспорт серія АА № 910177, виданий Ленінським РВ УМВС України 

у Вінницькій області від 28.12.1998 року, посади, які займав протягом останніх 
5-ти років — головний бухгалтер КП «Вінницьке міське бюро технічної інвента-
ризації», частка в статутному капiталi — 0,0%, розмір пакета акцій — 0,0 грн.

Посада головного бухгалтера Товариства була вакантна.
Призначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-

садові злочини не має.
Директор Ільїн Юрій Олегович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi та визнає, що він несе вiдповiдальнiсть згiдно iз 
законодавством.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУблІчНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «добРобУт»; 2. Код за ЄДРПОУ: 01275905; 
3. ісцезнаходження: 76010, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Бельведерська, 27; 
4. Міжміський код, телефон та факс (03422) 46009; 5. Електронна поштова 
адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dobrobut.
pat.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента. 

II.текст повідомлення: 
За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Добробут» (Протокол 

№22 загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року) у зв'язку із закін-
ченням терміну повноважень членів Наглядової Ради, весь склад Наглядо-
вої Ради переобрано на наступний термін, а саме: Переобрано на новий 
термін: Член Наглядової ради (Голова Наглядової ради відп. до протоколу 
№20 засідання Наглядової ради від 04.04.2017р.) Лозан Марiя Миколаївна, 
паспорт СС 259779 вид 04.04.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в 

Iв.-Франкiвськiй обл. Перебувала на цій посаді 3 роки. Термін призначення: 
3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі: 0,006%. Попередня посада: 
Голова Наглядової ради. Переобрано на новий термін: Член Наглядової 
ради Вороняк Iгор Андрiйович, паспорт СЕ 320282 вид.26.05.2005р. Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в Iв.-Франкiвськiй обл. Перебував на цій посаді 
3 роки. Термін призначення: 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі: 
0,06%. Попередня посада: член Наглядової ради. Переобрано на новий 
термін: Член Наглядової ради Ярицький Любомир Iгорович, паспорт СС 
115618 вид 29.06.1996р. Галицьким РВ УМВС в Iв.-Франкiвськiй обл. Пере-
бував на цій посаді 3 роки. Термін призначення: 3 роки. Володіє часткою в 
статутному капіталі: 0,006%. Попередня посада: член Наглядової ради. 

Усі зазначені посадові особи непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не мають. 

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

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

генеральний директор  бакай м.б. 
дата 04.04.2017р.

РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
товаРиСтва З обмеЖеНоЮ вІдПовІдальНІСтЮ 

«УКРНдІПРодмаШ»
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРНДIПРОДМАШ», 14308836, Україна Шевченкiвський р-н 04112 
м.Київ вул.Дегтярiвська, 48, 044 483-82-21

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03/04/2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://14308836.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЛIРА-1», 30043305

5. Інформація про загальні збори: 
27/04/2016 проведено чергові річні загальні збори. На зборах розгляну-

то питання та прийнятi/не прийнятi наступнi рiшення: 1. Обрання складу 
Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Голо-
вою Загальних Зборiв обрано Левченка Романа Павловича (представника 
акцiонера Виходцева Г.А.), Секретарем Загальних Зборiв обрано Ковтуна 
Кирила Васильовича (представника акцiонера — ТОВ «ОДIССI»). Функцiї 
Лiчильної комiсiї надано представникам депозитарної установи — ТОВ 
«РЕГIСТРСЕРВIС». Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися на зборах. 2. Розгляд звiтiв Наглядової ради, Правлiння та 
Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ 
«УКРНДIПРОДМАШ» (надалi — Товариство) за 2015 рiк. Заслухано та 
прий нято до уваги звiти Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєстрували-
ся на зборах. 3. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 
2015 рiк. Визнано Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 
2015 роцi задовiльним. Затверджено результати фiнансово-господарської 
дiяльностi, рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийнято 
100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. 4. Порядок 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства, строки та порядок ви-
плати дивiдендiв. Прийнято рiшення дивiденди акцiонерам не нараховува-
ти та не виплачувати, збитки покрити за рахунок резервних фондiв Товари-
ства. Рiшення прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на 
зборах. 5. Переобрання складу Наглядової ради Товариства на новий 
строк. Припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Ло-
зенка Юрiя Миколайовича. Обрано Левченка Романа Павловича на посаду 
Члена Наглядової Ради та Корпоративного Секретаря Товариства. Обрано 
наступний склад Наглядової ради на 1-рiчний строк: Маковецький Валерiй 
Семенович — Голова Наглядової Ради; Виходцев Геннадiй Анатолiйович 
— Член Наглядової Ради; Левченко Роман Павлович — Член Наглядової 
Ради (незалежний директор), Корпоративний Секретар Товариства; Яша-
нов Дмитро Геннадiйович — Член Наглядової Ради; Сумченко Зоя 
Борисiвна — Член Наглядової Ради (незалежний директор), Секретар На-
глядової Ради. Рiшення прийнято 100% кумулятивних голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися на зборах. 6. Затвердження нової редакцiї статуту То-
вариства. Рiшення не прийнято за не достатнiстю голосiв.

26/09/2016 проведено позачергові загальні збори. На зборах розглянуто 
питання та прийнятi/не прийнятi наступнi рiшення: 1. Обрання складу 
Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Обрано 
Головою Загальних зборiв акцiонерiв Левченка Романа Павловича (пред-
ставник акцiонера Виходцева Г.А.), Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв 
обрано Ковтуна Кирила Васильовича (представник акцiонера — ТОВ 
«ОДIССI»). Функцiї Лiчильної комiсiї надано представникам депозитарної 
установи — ТОВ «РЕГIСТРСЕРВIС». Рiшення прийнято 100% голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися на зборах. 2. Про затвердження укладених 
товариством договорiв (правочинiв). Затверджено укладений iз АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» договiр iпотеки реєстр. №421 вiд 15.02.2010р, яким 
iпотекою обтяжено належне Товариству на правi власностi нерухоме май-
но, а саме: комплекс будiвель адмiнiстративно-лабораторного корпусу, що 
розташоване за адресою м. Київ, вул. Дегтярiвська № 48.; затверджено 
договори про внесення змiн р. № 1392 вiд 21.04.2011р., р. №1785 вiд 
16.08.2013р. та р. № 1673 вiд 16.09.2015р., укладенi до нього; пiдтверджено 
зобов'язання Товариства за вказаним договором iпотеки та договорами 
про внесення змiн. Рiшення прийнято 71.06% голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися на зборах, 28.94% зареєстрованих голосiв голосували проти 
прийняття рiшення. 3. Про поширення дiючої iпотеки на новi змiненi 
зобов'язання. Поширено дiючу iпотеку, а саме комплексу будiвель адмiнiст-
ративно-лабораторного корпусу, що розташоване за адресою м. Київ, 
вул. Дегтярiвська № 48, що переданi в iпотеку АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» вiдповiдно до Договору iпотеки за реєстровим номером 421, що 
укладений з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд 15.02.2010 року, в забезпе-
чення виконання зобов'язань ТОВ «Iнвестком» за Генеральною кредитною 
угодою №010/14/127 вiд 31.07.2007 року, на новi змiненi зобов'язання ТОВ 
«Iнвестком» у зв'язку iз продовженням строку дiї Генеральної кредитної 
угоди №010/14/127 вiд 31.07.2007 року строком на 5 рокiв до 30 «вересня» 
2021 року з лiмiтом, еквiвалентним 300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень. 
Рiшення прийнято 71.06% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися на збо-
рах, 28.94% зареєстрованих голосiв голосували проти прийняття рiшення. 
4. Про надання повноважень Головi Правлiння Iсаєву К.К. Надано повно-
важення Головi Правлiння Iсаєву К.К. на укладання (пiдписання) з АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв/до-
даткових угод та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих 
рiшень, самостiйно узгодивши всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод 
та документiв. Рiшення прийнято 71.06% голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися на зборах, 28.94% зареєстрованих голосiв голосували проти прий-
няття рiшення. 5. Про затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 
Рiшення не прийнято за не достатнiстю голосiв.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 92548 90081
Основні засоби (за залишковою вартістю) 517 679
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 126 63
Сумарна дебіторська заборгованість 4157 1643
Грошові кошти та їх еквіваленти 322 545
Власний капітал 72301 73623
Статутний капітал 747 747
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -15730 -14147
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 12000
Поточні зобов’язання і забезпечення 20247 4458
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.539 -0.918
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.539 -0.918

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2989273 2989273
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів 

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ШоСтКиНСьКе ХлIбоПРиймальНе 
ПIдПРиЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955928
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Кожедуба, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 02 63 05449 2 02 63
5. Електронна поштова адреса: hlibodar@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» (протокол 
№ 1/2017) 03.04.2017 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не однора-
зово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме:

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi 
на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб 
кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного 
майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/
або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових 
порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/
або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна 
Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або 
iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зо-
крема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави 
та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних за-

став (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або 
будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або 
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-
продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, 
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, зне-
сення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, 
контрактiв, угод, правочинiв;

- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких 
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.

Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв, 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може 
перевищувати еквiвалент 500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 1428,70 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi — 34996,85%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 874490 шт. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 659063 шт.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття 
рiшення:

«за» — 659063 голосiв (або 100% вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй); «проти» — 0 голосiв (або 0% вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у за-
гальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); «утри-
мались» — 0 голосiв (0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi за-
реєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно. 

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

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

директор  Рощина василь Iванович, 04.04.2017 р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ШоСтКиНСьКа телеКомПаНIя 
«телеКом-СеРвIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14006101
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, вул. Короленка, 33-а
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 7 07 49 05449 7 07 49
5. Електронна поштова адреса: ariel-61@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС» (протокол № 1/2017) 
03.04.2017 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразо-
во, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме: 

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi 
на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб 
кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного 
майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/
або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових 
порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/
або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна 
Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або 
iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зо-
крема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави 
та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних за-

став (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або 
будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або 
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-
продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, 
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, зне-
сення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, 
контрактiв, угод, правочинiв;

- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких 
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв.

Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв, 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може 
перевищувати еквiвалент 500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 788 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi — 63451,8%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 100 шт. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 100 шт. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття 
рiшення:

«за» — 100 голосiв (або 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцiй); «проти» — 0 голосiв (або 0% вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); «утримались» 
— 0 голосiв (0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструва-
лися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно.

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

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

директор  Кiлькiнова анна миколаївна, 04.04.2017 р. 
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РІчНа ІНФоРмаЦІя за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Київенергоремонт», 00131328, Україна 04071 м. Київ пров. 
Електрикiв, 15, +380 (44) 207-83-90

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2017

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html

4. Найменування, код за ЄдРПоУ аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«КИЇВАУДИТ», 01204513

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2016 проведено річні загальні збори. Перелiк питань, що рогля-

дались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї 
зборiв.2.Затвердження регламенту роботи зборiв.3.Звiт директора Това-
риства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2015 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.4.Звiт ди-
ректора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенер-
горемонт» у 2015 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду 
звiту.5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення 
за результатами розгляду звiту.6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за ре-
зультатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2015 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду 
звiту.7.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ДП «Енергоремонт» 
ПАТ «Київ  енергоремонт» за 2015 рiк.8.Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2015 рiк.9.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 
пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. Затвердження розмiру, поряд-
ку i строку виплати дивiдендiв.10.Змiна типу Товариства на Приватне 
акцiонерне товариство «Київенергоремонт» та надання директору 
Публiчного акцiонерного товариства «Київенергоремонт» повноважень 
для проведення державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни 
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального 
сертифiкату, а також на всi iншi дiї пов'язанi зi змiною типу 
Товариства.11. Внесення змiн до Статуту Публiчного акцiонерного това-
риства «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новiй редакцiї та 
надання директору Товариства повноважень для державної реєстрацiї 
нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Київ-
енергоремонт».12.Прийняття рiшення про змiну найменування Дочiрнього 
пiдприємства «Енергоремонт» Публiчного акцiонерного товариства «Київ-
енергоремонт» на Дочiрнє пiдприємство Приватного акцiонерного това-
риства «Київенергоремонт».13.Внесення змiн до Статуту ДП «Енергоре-
монт» ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його в новiй редакцiї 
та надання директору ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт» по-
вноважень для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ДП «Енерго-
ремонт» ПрАТ «Київенергоремонт». 14.Внесення змiн до Положення про 
Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї.15. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства 
шляхом викладення його в новiй редакцiї.16.Внесення змiн до Положення 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї.17.Внесення змiн до Положення щодо доступу акцiонерiв до 
iнформацiї про ВАТ Київенергоремонт.18.Вiдкликання (в тому числi до-
строкове вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства.19.Обрання 
членiв Наглядової ради Товариства.20.Внесення змiн до Договору з Чле-
нами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї.21.Затвердження кошторису на оплату дiяльностi членiв Нагля-
дової ради Товариства.22.Вiдкликання (в тому числi дострокове 
вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.23.Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.Особи, що подавали пропозицiї до порядку 
денного: пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку 
денного:1)1.1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв в кiлькостi 3 осiб у складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Клiцаков Iван Олексiйович. Секретар лiчильної 
комiсiї - Лашко Дмитро Володимирович Член лiчильної комiсiї - Данилко 
Олександр Iгорович. 2)2.1. Затвердити регламент роботи зборiв: 1.Висту-
пи з питань порядку денного зборiв: - основна доповiдь - до 20 хв. - 
спiвдоповiдь - до 10 хв. виступи в дебатах (обговорення доповiдей) - до  
2 хв., але не бiльше 10 хв. з кожного питання. 2. Вiдповiдi на запитання - 
до 10 хв. з кожного питання. 3Заключне слово до 10 хв. 4. Роботу зборiв 
закiнчити без перерви. 5.Рiшення з питань порядку денного ухвалюються 
за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенiв 
здiйснюється за допомогою електронних засобiв. Результати голосування 
оголошуються головою лiчильної комiсiї. 6.Для виступу на зборах слово 

надається Головою зборiв. 7.Запитання приймаються секретарiатом 
зборiв письмово. Записки до секретарiату передаються через членiв 
лiчильної комiсiї, що знаходяться в залi. 8. Питання приватного характеру 
та не передбаченi порядком денним на зборах не розглядаються.3) 
3.1. Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.4)4.1. Затвердити Звiт 
директора ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенер-
горемонт» у 2015 роцi.5)5.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства 
за 2015 рiк.6)6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ДП «Енергоре-
монт» ПАТ «Київенергоремонт» за 2015 рiк.7)7.1.Затвердити рiчну 
фiнансову звiтнiсть ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоремонт» за 
2015  рiк.8)8.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 
2015  рiк.9)9.1.Дивiденди не виплачувати. 9.2. Покрити збитки ПАТ «Київ-
енергоремонт» у розмiрi 3649 тис. грн., за рахунок нерозподiленого при-
бутку Товариства. 9.3. Прибуток ДП «Енергоремонт» ПАТ «Київенергоре-
монт» у розмiрi 1284 тис. грн. залишити нерозподiленим.»10)10.1 Змiнити 
тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕ-
МОНТ» та уповноважити директора Товариства Брусова Олексiя Iллiча, з 
правом передоручення iншим особам на його розсуд, на проведення дер-
жавної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi 
дiї пов'язанi зi змiною типу Товариства. 10.2 Встановити, що рiшення цих 
Загальних зборiв Товариства, передбачене п.10.1 цього протоколу, наби-
рає чинностi з 01.05.2016 року.11)11.1 Внести змiни та доповнення до Ста-
туту Товариства. 11.2 Затвердити Статут Товариства шляхом викладення 
його у новiй редакцiї. 11.3 Доручити Директору Товариства Брусову 
Олексiю Iллiчу пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 11.4 Уповно-
важити Директора Товариства Брусова Олексiя Iллiча, з правом передо-
ручення iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, пов'язанi з 
реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства. 11.5 Встановити, що 
рiшення цих Загальних зборiв Товариства, передбачене п.11.1 - 11.2 цього 
протоколу, набирає чинностi з 01.05.2016 року. 11.6 Встановити, що нова 
редакцiя Статуту Товариства набуває чинностi для Товариства, його 
акцiонерiв та посадових осiб з дати, зазначеної у пунктi 11.5. цього про-
токолу, а для третiх осiб - з моменту її державної реєстрацiї. 
12) 12.1  Змiнити найменування ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «ЕНЕР-
ГОРЕМОНТ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕР-
ГОРЕМОНТ» на ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИ-
ВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ. 
12.2  Встановити, що рiшення цих Загальних зборiв Товариства, перед-
бачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинностi з 01.05.2016 року. 
13) 13.1 Внести змiни та доповнення до Статуту ДП «Енергоремонт» 
ПрАТ «Київенергоремонт». 13.2 Затвердити Статут ДП «Енергоремонт» 
ПрАТ «Київенергоремонт» шляхом викладення його у новiй редакцiї.  
13.3 Уповноважити Директора ПрАТ «Київенергоремонт» Брусова Олексiя 
Iллiча пiдписати нову редакцiю Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенер-
горемонт». 13.4 Уповноважити Директора ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київ-
енергоремонт» Горобця Євгена Володимировича, з правом передоручен-
ня iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, пов'язанi з реєстрацiєю 
нової редакцiї Статуту ДП «Енергоремонт» ПрАТ «Київенергоремонт  
13.5 Встановити, що рiшення цих Загальних зборiв Товариства, передба-
чене п.12.1 цього протоколу, набирає чинностi з 01.05.2016 року 13.6  Вста-
новити, що нова редакцiя Статуту Товариства набуває чинностi для Това-
риства, його акцiонерiв та посадових осiб з дати, зазначеної у пунктi 13.5. 
цього протоколу, а для третiх осiб - з моменту її державної реєстрацiї. 
14) 14.1 Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шля-
хом викладення його у новiй редакцiї 14.2 Встановити, що рiшення цих 
Загальних зборiв Товариства, передбачене п.14.1 цього протоколу, наби-
рає чинностi з 01.05.2016 року.15) 15.1 Внести змiни до Положення про 
Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
15.2 Встановити, що рiшення цих Загальних зборiв Товариства, передба-
чене п.15.1 цього протоколу, набирає чинностi з 01.05.2016 року. 
16)16.1 Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї 16.2 Встановити, що рiшення 
цих Загальних зборiв Товариства, передбачене п.16.1 цього протоколу, 
набирає чинностi з 01.05.2016 року.17)Скасувати Положення щодо досту-
пу акцiонерiв до iнформацiї про ВАТ «Київенергоремонт». 
18) 18.1  Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства: акцiонера Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iмпульс -Т»; акцiонера Приватне 
акцiонерне товариства «Центр корпоративних рiшень»; акцiонера Това-
риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕСЕТ».19)Обрати до складу На-
глядової ради Товариства: Бабак Сергiй Богданович, який представляє 
iнтереси акцiонера ТОВ «Ресет»; Данилко Ольга Iгорiвна, яка представ-
ляє iнтереси акцiонера ТОВ «Ресет»; Британчук Максим Володимирович, 
який представляє iнтереси акцiонера ТОВ «Ресет».20)20.1 Внести змiни 
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до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення 
його у новiй редакцiї 20.2 Встановити, що рiшення цих Загальних зборiв 
Товариства, передбачене п.20.1 цього протоколу, набирає чинностi з 
01.05.2016 року.21)21.1 Затвердити кошторис на оплату дiяльностi Нагля-
дової ради Товариства.22)22.1 Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Това-
риства: акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ПромГазIнвест»; акцiонера Брусова Олексiя Iллiча; акцiонера Бабака 
Сергiя Богдановича.23) Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕСЕТ»; Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Iмпульс-Т»; Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ПромГазIнвест».

28.10.2016 проведено позачергові загальні збори. Перелiк питань, що 
роглядались на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї 
зборiв.2.Затвердження регламенту роботи зборiв.3.Внесення змiн до Ста-
туту Приватного акцiонерного товариства «Київенергоремонт» шляхом ви-
кладення його в новiй редакцiї та надання директору Товариства повнова-
жень для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного 
акцiонерного товариства «Київенергоремонт».4.Внесення змiн до Поло-
ження про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї.Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: пропозицiй не 
було.Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: наглядова рада 
ПрАТ «Київенергоремонт». Результати розгляду питань порядку 
денного:1)1.1 Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: Голова лiчильної 
комiсiї - Кореновська Iрина Миколаївна, Секретар лiчильної комiсiї - Лука-
щук Вiта Валентинiвна, Член лiчильної комiсiї - Кобець Сергiй Сергiйович. 
2)2.1 Затвердити регламент роботи зборiв: 1.Виступи з питань порядку ден-
ного зборiв: основна доповiдь - до 20 хв. спiвдоповiдь - до 10 хв. виступи в 
дебатах (обговорення доповiдей) - до 2 хв., але не бiльше 10 хв. з кожного 
питання. 2. Вiдповiдi на запитання - до 10 хв. з кожного питання. 3. Заключ-
не слово до 10 хв. 4.Рiшення з питань порядку денного ухвалюються за 
результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенiв здiйснюється 
за допомогою електронних засобiв. Результати голосування оголошуються 
головою лiчильної комiсiї. 5.Для виступу на зборах слово надається Голо-
вою зборiв. 6.Запитання приймаються Секретарем зборiв письмово. Запис-
ки до секретарiату передаються через членiв лiчильної комiсiї, що знахо-
дяться в залi. 7. Питання приватного характеру та не передбаченi порядком 
денним на зборах не розглядаються.3)3.1 Внести змiни та доповнення до 
Статуту Приватного акцiонерного товариства «Київенергоремонт». 3.2 За-
твердити Статут Приватного акцiонерного товариства «Київенергоремонт» 

шляхом викладення його у новiй редакцiї. 3.3 Доручити Директору Товари-
ства Головачову Юрiю Миколайовичу пiдписати нову редакцiю Статуту 
Приватного акцiонерного товариства «Київенергоремонт». 3.4 Уповноважи-
ти Директора Товариства Головачова Юрiя Миколайовича, з правом пере-
доручення iншим особам на його розсуд, здiйснити заходи, пов'язанi з 
реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства 
«Київенергоремонт».4)4.1 Внести змiни до Положення про Загальнi збори 
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 92064 100516
Основні засоби (за залишковою вартістю) 54898 67817
Довгострокові фінансові інвестиції 1435 455
Запаси 766 1207
Сумарна дебіторська заборгованість 11002 15133
Грошові кошти та їх еквіваленти 308 2680
Власний капітал 76226 79893
Статутний капітал 239 239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 29285 33009
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 798 359
Поточні зобов’язання і забезпечення 15040 20264
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-7,79 -7,64

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

-7,79 -7,64

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 477824 477824
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво
«дРУЖКІвСьКе РУдоУПРавлІННя»

Повне найменування 
емітента: 
організаційно-правова 
форма емітента: 
Ідентифікаційний код за 
ЄдРПоУ емітента: 
місцезнаходження емітента:

міжміський код, телефон та 
факс емітента:
електронна поштова адреса:
вид відомостей:

Публічне акціонерне товариство
«дружківське рудоуправління»
Публічне акціонерне товариство

00191796

84205, донецька область, м. дружків-
ка, вул. Поленова, буд.112 
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

текст повідомлення:
01 квiтня 2017 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське рудо управ-

лiння» (протокол №46) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення 
правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є 
надання безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Товариству з об-
меженою вiдповiдальнiстю «ЮМДЖИ Агро», м. Київ, Шевченкiвський р-н., 
провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39458102, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння». Сума коштiв, 
що є предметом правочину становить 50000 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 рiк складає 500849 тис. грн. 
Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 9,9830%. Iншi iстотнi 
умови правочину: перерахунок грошових коштiв може здiйснюватися 
рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежами); повернення 
фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (части-
нами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
05.07.2017 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

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

генеральний директор  Є.в. Цимарман

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«УНIвеРСал баНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство 
«Унiверсал Банк»

2. Код за ЄДРПОУ-21133352
3. Місцезнаходження-04114, Київ, Автозаводська, 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс-(+38 044) 391-57-96 (+38 044) 390-

54-19
5. Електронна поштова адреса-office@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-www.universalbank.com.ua
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. текст повідомлення

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») повiдомляє, що на пiдставi 
заяви про звiльнення за власним бажанням, згiдно ст. 38 КЗпП України, 
було прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб Банку. 

Звiльнити Мороз Юлiю Анатолiївну з посади Директора мережi 
вiддiлень - члена Правлiння Банку 04 квiтня 2017 року, на пiдставi заяви 
про звiльнення за власним бажанням та наказу Банку № 367-к вiд 
04.04.2017р. 

Мороз Юлiя Анатолiївна (особа не надала згоду на розкриття своїх 
паспортних даних) перебувала на посадi Директора мережi вiддiлень - 
члена Правлiння Банку з 01.02.2017 року по 04.04.2017 року, не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Директора мережi 
вiддiлень - члена Правлiння Банку не було обрано жодного кандидата.

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 остапець олег володимирович
Перший заступник 
голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

СТВО «ЧЕРНIГIВ-АВТО»
2. Код за ЄДРПОУ: 14235422
3. Місцезнаходження: 14007, м. Чернігів, проспект Миру, 231
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 53363, (04622) 53363
5. Електронна поштова адреса: a.pryhara@cn-avto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додатко-

вих угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 27 000 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів 
гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 27 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 27 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
123,62071 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або 

додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки авто-
мобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою 
юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. 
(тринадцять мільйонів гривень 00 копійок)

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 13 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 13 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
59,52108 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додат-

кових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою 
на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів 
гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 10 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
45,78545 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додатко-

вих угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів 
марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на 
загальну суму, що не перевищує 71 000 000,00 грн. (сімдесят один мільйон 
гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 71 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 71 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
325,077669 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний роз-

мір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 40 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
183,1418 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 

якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вар-
тістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 
200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядо-
вою Радою Товариства;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 200 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
915,70899 %;

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «чеРНIгIв-авто»
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Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

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

значних правочинів: 04.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори 

акціонерів;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний 

розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, ви-
значена на дату прийняття рішення: 100 000 тис.грн;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100 000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті: 21 841 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
457,85449 %;

Загальна кількість голосуючих акцій: 991 729;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

991 719;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 
2. генеральний директор Ющенко олег леонідович

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

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 14235422
3. Місцезнаходження: 14007, Чернігів, проспект Миру, 231
4. Міжміський код, телефон та факс: (04622) 53363, (04622) 53363
5. Електронна поштова адреса: a.pryhara@cn-avto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Голови Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член 
Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана зго-
да фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 
акціонерів 04.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи вико-
нано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Прото-
кол від 04.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради 
Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду 
Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олек-
сандра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Україн-
ська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію 
Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Заступник Голови Правління з фінансових 
питань і маркетингових комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомо-
більна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 
04.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення За-
гальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 04.04.2017 р.) у 
зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря 
Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних 
даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Начальник департаменту майнових відно-
син. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Пред-
ставник акціонера АТ  «Українська автомобільна корпорація».

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

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

2.
генеральний директор Ющенко олег леонідович

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

(дата) 

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «чеРНIгIв-авто»
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ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«медиЦиНа»

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Медицина», 23538297, 02093, 
м. Київ, Росошанська , 3 
(044)566-10-23

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

30.03.2017

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

www.meddim.com.ua

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«СКРIН»

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

Приватне акціонерне товариство 
«СКРIН»; 30721640; 03126, м. Київ, 
вул. Качалова, 5-а; (044) 490-31-51

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

05.04.2017

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

http://30721640.smida.gov.ua/

ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«УКРНдІПРодмаШ»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРНДІПРОДМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308836
3. Місцезнаходження: 04112 м. Київ, вул. Дегтярівська
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-82-21, (044) 483-82-25
5. Електронна поштова адреса: levchenko-r@foxtrot.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14308836.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення
Переобрано на посаду Голови Наглядової Ради Маковецького Валерія 

Семеновича, паспорт СО 666685 виданий 15/05/2001 Мiнським РУ ГУ МВС 
України в м.Києвi, акціями підприємства не володіє. Строк дії повнова-
жень — 1 рік. Попередня посада, яку займав — директор ТОВ «ОДІССІ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Переобрано на посади Члена Наглядової Ради, Секретаря Наглядової 
Ради Сумченко Зою Борисівну, паспорт СО 299609 виданий 13/01/2000 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, акціями підприємства не 
володіє. Строк дії повноважень — 1 рік. Попередня посада, яку займала — 
інженер-кошторисник ТОВ «КОНСАЛТІНГПРОФІБУД». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

Переобрано на посаду Члена Наглядової Ради Виходцева Геннадія 
Анатолійовича, паспорт СО 425048 виданий 13/07/2000 Печерським РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 227792  шт. 
на суму 56948 грн. Строк дії повноважень — 1 рік. Попередня посада, яку 
займав — Генеральний директор ТОВ «ГК «ФОКСТРОТ». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Переобрано на посади Члена Наглядової Ради, Корпоративного Се-
кретаря Левченка Романа Павловича, паспорт ЕА 366575 виданий 
26/11/1997 Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградськiй обл., акці-
ями підприємства не володіє. Строк дії повноважень — 1 рік. Попередня 
посада, яку займав — директор ТОВ «СВІТ АУДІО-ВІДЕО». Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Переобрано на посаду Члена Наглядової Ради Яшанова Дмитра Ген-
надійовича, паспорт СН 211761 виданий 16/07/1996 Залiзничним РУ ГУ 
МВС України в м.Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 8733 шт. 
на суму 2183,25 грн. Строк дії повноважень — 1 рік. Попередня посада, 
яку займав — директор ТОВ «МАК ХАУС». Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. голова Правління Ісаєв К.К.,  03.04.2017 р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«СIльгоСПтеХНIКа»

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СIЛЬГОСПТЕХНIКА»; 2.Код за ЄДРПОУ: 
03743629; 3.Місцезнаходження: 78700, Iвано-Франкiвська обл., смт.Вер-
ховина, вул.Франка,109; 4.Міжміський код, телефон та факс: 0343221505; 
5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: sg.prat.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих ак-
цій 

II. текст повідомлення: 05.04.2017р. Товариством отримано вiд осо-
би, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй 
системi України, iнформацiю, вiдповiдно до якої вiдбулися змiни власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 
розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» збiльшився на 7960 акцiй та склав 
115450 акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй (у 
вiдсотках до статутного капiталу) до змiни пакета акцiй - 29.294%, пiсля 
змiни пакета акцiй - 31.463%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета 
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 47.9%.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Найменування посади: голова комісії з при-
пинення Дубінський А.Г. Дата 05.04.2017р.

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

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе това-
РиСтво «бІлоЦеРКІвСьКа теП-
лоелеКтРоЦеНтРаль», 30664834 , 
Київська д/н 09114 м. Біла Церква вул.Івана Ко-
жедуба, 361 (04563) 7- 97-54, 7-91-88

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

05.04.2017

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

bctec.prat.in.ua

РІчНа ІНФоРмаЦІя  
емітентів, які здійснили приватне розміщення цінних паперів за 

2016 рік (для опублікування) 

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

ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво 
«чеРНIгIвСьКий 
ЦегельНий Завод № 3», 
01296639, 14010, м. Чернiгiв, 
Попова, 6
(0462) 667332, 664038

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

05.04.2017

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

chernigivtsegla.pat.ua
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Шосткинський хлiбокомбiнат»
2. Код за ЄДРПОУ: 00379494
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Шевченка,53
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 7 10 10 05449 7 10 10
5. Електронна поштова адреса: shostka-hleb@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://shostka-hlib.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 

прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
припинити повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора 
Iвановича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положен-
ня «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткин-
ський хлiбокомбiнат». Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор 
Iванович, паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС 
України в Сумськiй обл. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй стано-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ШоСтКиНСьКе ХлIбоПРиймальНе 
ПIдПРиЄмСтво»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955928
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, Кожедуба, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 2 02 63 05449 2 02 63
5. Електронна поштова адреса: hlibodar@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hpp-shostka.prat.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити 
повноваження голови наглядової ради Iвченка Олександра Анатолiйовича. 
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про на-
глядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинське 
хлiбоприймальне пiдприємство».

Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олександр Анатолiйович, пас-
порт МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в 
Сумськiй обл. Володiє 14980 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
1.3594 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi при-
йняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням 
строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Iвченко Олександр 
Анатолiйович перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити 
повноваження члена наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення 
прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову 
раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинське хлiбоприймальне 
пiдприємство». Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, 
паспорт МВ 602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в 
Сумськiй обл. Володiє 500 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.0454 %. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям 
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на 
який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович перебував 
на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): припинити 
повноваження члена наглядової ради Синегуба Вiктора Михайловича. 
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про на-
глядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинське 
хлiбоприймальне пiдприємство». Iнформацiя про посадову особу: Синегуб 
Вiктор Михайлович, паспорт МА 222608 виданий 16.12.1996 Шосткинський 
РВ УМВС України в Сумськiй обл. Володiє 0 акцiями, розмiр пакета акцiй 
становить 0 %. Синегуб Вiктор Михайлович є особою, яка є представником 
акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс» (код 
за ЄДРПОУ 30161290). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт 
плюс» володiє 643583 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 58.4039 %. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям 
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв'язку з закiнченням строку, на 
який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого Синегуб Вiктор Михайлович пере-
бував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати чле-
ном наглядової ради Iвченка Олександра Анатолiйовича. Рiшення прийнято 
на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приват-
ного акцiонерного товариства «Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство». 
Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олександр Анатолiйович , паспорт 
МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй 

обл. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 14980 акцiями, розмiр 
пакета акцiй становить 1,3594 %. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом останнiх п'яти рокiв - 
голова правлiння ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», член i голова нагля-
дової ради ПАТ «ШЗХР». Iвченко Олександр Анатолiйович є акцiонером 
ПрАТ «Шосткинське ХПП», не являється представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП»прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати чле-
ном наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення прийнято на 
пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного 
акцiонерного товариства «Шосткинське хлiбоприймальне пiдприємство», 
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович,паспорт МВ 
602756 виданий 16.02.2016 Шосткинським МВ УДМС України в Сумськiй 
областi. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 500 акцiями, розмiр 
пакета акцiй становить 0.0454 %. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п'яти рокiв - гене-
ральний директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фармхiм», 
член наглядової ради ПАТ «ШЗХР», член наглядової ради ПАТ «Шосткин-
ський хлiбокомбiнат», Ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ». Ляшенко Вiктор Iванович 
є акцiонером ПрАТ «Шосткинське ХПП», не являється представником 
акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» прийнято 
рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати чле-
ном наглядової ради Синегуба Вiктора Михайловича - особу, яка є представ-
ником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт плюс». 
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про на-
глядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинське 
хлiбоприймальне пiдприємство», Iнформацiя про посадову особу: Синегуб 
Вiктор Михайлович, паспорт МА 222608 виданий 16.12.1996 р. Шосткин-
ським РВ УМВС України в Сумськiй обл. Строк, на який обрано особу -  
3 роки. Володiє 0 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0 %. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення 
загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Синегуб Вiктор Михайло-
вич протягом останнiх п'яти рокiв - Директор ТОВ «Контакт плюс». Синегуб 
Вiктор Михайлович не являється акцiонером ПрАТ «Шосткинське ХПП, не 
являється незалежним директором. Синегуб Вiктор Михайлович є представ-
ником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Контакт 
плюс» (код за ЄДРПОУ 30161290). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Контакт плюс» володiє 643583 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
58.4039 %. 

Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинське ХПП», на пiдставi рiшення за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Шосткинське ХПП» вiд 03.04.2017 р., при-
йнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/04/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
обрати Головою наглядової ради Iвченко Олександра Анатолiйовича. 
Iнформацiя про посадову особу: Iвченко Олександр Анатолiйович , паспорт 
МВ 327461 виданий 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в 
Сумськiй обл. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 14980 акцiями, 
розмiр пакета акцiй становить 1,3594 %. Змiни у персональному складi по-
садових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами 
акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iншi посади, якi обiймав Iвченко Олександр Анатолiйович протягом останнiх 
п'яти рокiв - голова правлiння ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», член i 
голова наглядової ради ПАТ «ШЗХР». Iвченко Олександр Анатолiйович є 
акцiонером ПрАТ «Шосткинське ХПП», не являється представником 
акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

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

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

директор Рощина василь Iванович,  04.04.2017 р.

ПРиватНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво «ШоСтКиНСьКий ХлIбоКомбIНат»
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вить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закiнченням 
строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ляшенко Вiктор Iванович 
перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
припинити повноваження голови наглядової ради Ковальова Дмитра Ми-
хайловича. Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положен-
ня «Про наглядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткин-
ський хлiбокомбiнат».

Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, пас-
порт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВУМВС України в 
Сумськiй обл. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi 
прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закiнченням 
строку, на який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Ковальов Дмитро Михай-
лович перебував на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
припинити повноваження члена наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. 
Рiшення прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про на-
глядову раду приватного акцiонерного товариства «Шосткинський 
хлiбокомбiнат». Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, 
паспорт МА 187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВУМВС України в 
Сумськiй обл. Володiє 3960 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 0.2103 %. 
Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям 
рiшення загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закiнченням строку, на 
який було обрано особу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, протягом якого Пищик Вiталiй Iванович перебував 
на посадi: з 12.04.2016р. по 03.04.2017р.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
обрати членом наглядової ради Ляшенка Вiктора Iвановича. Рiшення при-
йнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду 
приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат». 
Iнформацiя про посадову особу: Ляшенко Вiктор Iванович, паспорт МВ 
602756 виданий 16.02.2016 Шосткинський МВ УДМС України в Сумськiй обл. 
Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета 
акцiй становить 24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб 
обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймав Ляшенко Вiктор Iванович протягом останнiх п’яти рокiв - генераль-
ний директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фармхiм», член 
наглядової ради ПАТ «ШЗХР», член наглядової ради ПрАТ «Шосткинське 
ХПП», Ревiзор ПрАТ «Фiрма «АДВ». Ляшенко Вiктор Iванович є акцiонером 
ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», не являється представником акцiонера 
або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» прий-
нято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): обрати 
членом наглядової ради Ковальова Дмитра Михайловича. Рiшення прийнято 

на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду приватного 
акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат». Iнформацiя про по-
садову особу: Ковальов Дмитро Михайлович, паспорт МА 258953 виданий 
18.02.1997 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй обл. Строк, на який об-
рано особу - 3 роки. Володiє 468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить 
24.9026 %. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi при-
йняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дми-
тро Михайлович протягом останнiх п’яти рокiв - директор приватного 
акцiонерного товариства «Фiрма «АДВ», Директор ТОВ «ТСХ-Хiмреактив», 
член наглядової ради ПАТ «ШЗХР», Ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС» . Ковальов Дми-
тро Михайлович є акцiонером Товариства, не являється представником 
акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.): 
обрати членом наглядової ради Пищика Вiталiя Iвановича. Рiшення при-
йнято на пiдставi Статуту Товариства та Положення «Про наглядову раду 
приватного акцiонерного товариства «Шосткинський хлiбокомбiнат». 
Iнформацiя про посадову особу: Пищик Вiталiй Iванович, паспорт МА 
187848 виданий 04.10.1996 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй 
обл. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 3960 акцiями, розмiр 
пакета акцiй становить 0.2103 %. Змiни у персональному складi посадових 
осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загальними зборами акцiонерiв. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, 
якi обiймав Пищик Вiталiй Iванович протягом останнiх п’яти рокiв - 
провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання ТОВ «Контакт 
плюс», провiдний iнженер з матерiально-технiчного постачання 
ПАТ»Шосткинський хлiбокомбiнат». Пищик Вiталiй Iванович є акцiонером 
ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», не являється представником 
акцiонера або групи акцiонерiв, не являється незалежним директором.

Наглядовою радою ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат», на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
вiд 03.04.2017 р., прийнято рiшення 03.04.2017 року (протокол № 1/04/2017 
вiд 03.04.2017 р.): обрати Головою наглядової ради Ковальова Дмитра Ми-
хайловича. Iнформацiя про посадову особу: Ковальов Дмитро Михайло-
вич, паспорт МА 258953 виданий 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС 
України в Сумськiй обл. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Володiє 
468790 акцiями, розмiр пакета акцiй становить24,9026%. Змiни у персо-
нальному складi посадових осiб обґрунтованi прийняттям рiшення загаль-
ними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iншi посади, якi обiймав Ковальов Дмитро Михайлович 
протягом останнiх п’яти рокiв - директор приватного акцiонерного товари-
ства «Фiрма «АДВ», Директор ТОВ «ТСХ-Хiмреактив», член наглядової 
ради ПАТ «ШЗХР», Ревiзор ПрАТ «ШТ «ТКС» . 

Ковальов Дмитро Михайлович є акцiонером ПрАТ «Шосткинський 
хлiбокомбiнат», не являється представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, не являється незалежним директором.

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

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

голова правлiння Iвченко олександр анатолiйович,   04.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ШоСтКиНСьКа телеКомПаНIя 
«телеКом-СеРвIС»

2. Код за ЄДРПОУ: 14006101
3. Місцезнаходження: 41100, м. Шостка, вул. Короленка, 33-а
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 7 07 49 05449 7 07 49
5. Електронна поштова адреса: ariel-61@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС» прийнято рiшення вiд 
03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017.) звiльнити Кiлькiнову 
Анну Миколаївну з посади директора Приватного акцiонерного товариства 
«Шосткинська телекомпанiя «Телеком-Сервiс» з 16 травня 2017 року. 
Кiлькiнова Анна Миколаївна,паспорт МВ 202734 виданий 23.10.2003 Шост-
кинським МРВ УМВС України в Сумськiй обл., звiльнена з посади директо-
ра Приватного акцiонерного товариства «Шосткинська телекомпанiя 
«Телеком-Сервiс». Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою 
володiє в статутному капiталi ПрАТ «ШТ «ТКС (у вiдсотках) – 0 %. Пiдстава 
прийняття рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадо-
вих осiб: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС», протокол 

№1/2017 вiд 03.04.2017 року та заява Кiлькiнової А.М. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посаду 
3 роки 1 мiсяць. 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС» прийнято рiшення вiд 
03.04.2017 року (протокол № 1/2017 вiд 03.04.2017 р.) обрати директором 
Приватного акцiонерного товариства «Шосткинська телекомпанiя 
«Телеком-Сервiс» Пiрлiк Наталю Михайлiвну з 17 травня 2017 року. Пiрлiк 
Наталя Михайлiвна, паспорт МВ 187572 виданий 10.07.2003 року Шосткин-
ським МРВУМВС України в Сумськiй обл., обрана директором Приватного 
акцiонерного товариства «Шосткинська телекомпанiя «Телеком-Сервiс». 
Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє в статутному 
капiталi ПрАТ «ШТ «ТКС (у вiдсотках) – 0 %. Пiдстава прийняття рiшення та 
обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Прийняття 
рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ШТ «ТКС» протокол 
№ 1/2017 вiд 03.04.2017 року, у зв’язку зi звiльненням особи, яка ранiше 
обiймала цю посаду - Кiлькiнової Анни Миколаївни. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено (об-
рано) особу - безстроково, тобто до вiдкликання її з посади за рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв чи звiльнення з власної iнiцiативи та з iнших 
пiдстав передбачених договором/законом. Iншi посади, якi обiймала Пiрлiк 
Наталя Михайлiвна протягом останнiх п'яти років – посад не обiймала.

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

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

директор Кiлькiнова анна миколаївна,  04.04.2017 р. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №66, 6 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 
товаРиСтво «ШоСтКиНСьКий ХлIбоКомбIНат»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379494
3. Місцезнаходження: 41100, Шостка, Шевченка,53
4. Міжміський код, телефон та факс: 05449 71010 05449 71010
5. Електронна поштова адреса: shostka-hleb@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Шосткинський хлiбокомбiнат» 
(протокол № 1/2017) 03.04.2017 року прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в 
тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прий-
няття рiшення, а саме:

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного право-
чину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочи-
ну, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого пра-
вочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юри-
дичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або 
iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових 
операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством 
порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або 
позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування 
майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз звер-
ненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов 
зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, 
укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки 
(в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) 
для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх 
осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв.

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або 
нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових 
прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-
продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв.

- значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером 
направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зо-
крема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, 
пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, зне-
сення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, 
контрактiв, угод, правочинiв

- будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких 
значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних 
Правочинiв.

Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв , 
укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може 
перевищувати 1 000 000 000 (один мiльярд) гривень.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 21 018 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 4757.82 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 629 516 шт. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
1609396 шт.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття 
рiшення:

«за» – 1609396 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцiй); «проти» – 0 голосiв (або 0 % вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй); 
«утримались»– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосую-
чих з цього питання акцiй). Рiшення прийнято одноголосно.

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

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

голова правлiння Iвченко олександр анатолiйович,  04.04.2017 р. 

ПУблIчНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«тРиКотаЖНа ФабРиКа «РоЗа»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Трикотажна фабрика «Роза»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00307313; 3. Місцезна-
ходження: 03038, Київ, Миколи Грiнченка, 2/1; 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 0445850822 5850802; 5. Електронна поштова адреса: secretar@
ktfroza.kiev.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://rosefactory.com.ua/;  
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 

припинення повноважень Голови Правлiння у зв'язку iз закiнченням стро-
ку поноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi перебувала 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 
призначення Головою Правлiння строком на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 
припинення повноважень Лiєнко Л.Л. як члена Правлiння у зв'язку iз 
закiнченням строку поноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 
призначення членом Правлiння строком на 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 
припинення повноважень члена Правлiння у зв'язку iз закiнченням строку 
повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На посадi перебувала 3 роки.

Загальними зборами акцiонерiв 04.04.2017р. прийнято рiшення про 
призначення членом Правлiння строком на 3 роки. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

голова правлiння вдовиченко Нiна борисiвна,            04.04.2017 р.

Інформація
ПУблІчНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «тРиКо-

таЖНа ФабРиКа «РоЗа» (код за ЄДРПОУ 00307313), яке роз-
ташовано за адресою: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє 
інформацію про прийняті рішення на Загальних річних зборах акціонерів 
Товариства, які відбулись 4.04.2017 р. в м. Києві.

По питанню: «Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2016 році, визначення основних напрямків діяльності Това-
риства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» 
прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік та визначено основні напрями діяльнос-
ті Товариства у 2017 році.

По питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвер-
дити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвер-
дити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансо-
вої звітності Товариства за 2016 рік» прийнято рішення: Затвердити висно-
вки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 звітному році та даних фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік. Затвердити фінансову звітність Товариства за 
2016 рік у складі Балансу на 01 січня 2017 року, звіту про фінансові резуль-
тати за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіту про власний 
капітал за 2016 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік.

По питанню: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2016 рік» прийнято рішення: Прибуток Товариства за підсумками 
його фінансово – господарської діяльності у 2016 році спрямувати до ре-
зервного фонду Товариства та на переоснащення виробничого обладнання 
підприємства. Дивіденди за підсумками фінансово – господарської діяль-
ності Товариства 2016 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

По питанню: «Зміна складу Правління Товариства» прийнято рішен-
ня: Припинити повноваження Голови і членів Правління Публічного акці-
онерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза» та обрати новий 
склад Правління Товариства: Вдовиченко Ніна Борисівна – Голова Прав-
ління; Лієнко Любов Леонідівна, Горай Валерій Броніславович – члени 
Правління. 

голова Правління товариства -  вдовиченко Ніна борисівна 
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1. ПАТ АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 27
2. ВАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-16306 28
3. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБНИК 26
4. ПРАТ АГРОПРОММАШ 16
5. ПРАТ АЛЕКСІ 28
6. ПАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 21
7. ПРАТ АТП-0801 25
8. ПРАТ БАКАЛІЯ 12
9. ПРАТ БАКАЛІЯ 19

10. ПРАТ БАЛАКЛІЇВСЬКЕ 20
11. ПАТ БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 14
12. ПАТ БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 15
13. ПАТ БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 15
14. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ СПЕЦПІДПРИЄМСТВО ПО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
«АГРОСПЕЦПОСТАЧ»

24

15. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

15

16. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 20
17. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 20
18. ПРАТ БІАРС 16
19. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 36
20. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 59
21. ПРАТ БІОФАРМА 7
22. ПРАТ БКСГ 25
23. ПРАТ БМУ-27 20
24. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
7

25. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 25
26. ПРАТ БУДМАРКЕТ 27
27. ПАТ ВЕПР 8
28. ПРАТ ВІКТОРІЯ-1 20
29. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС 52
30. ПРАТ ВІНТЕР 46

31. ПАТ ВІРНІСТЬ 8
32. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 35
33. ПРАТ ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ 13
34. ПАТ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ «ПРИМОР’Я»
28

35. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ 17
36. ПАТ ДОБРОБУТ 53
37. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 50
38. ПАТ ДОНЕЦЬККОКС 9
39. ЗАТ ДОНМАШБУД 22
40. ПРАТ ДОРІС 27
41. ПАТ ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 56
42. ПАТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МАГНІТ»
21

43. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 47
44. ПАТ ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» 9
45. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 41
46. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 

ІМ. ВОЙКОВА
28

47. ПАТ ЗНКІФ «СИНЕРГІЯ-5» 52
48. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА 

ФАБРИКА
16

49. ПРАТ ІНДАСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК 6
50. ТОВ ІНТЕРБУД 51
51. ПАТ КАТІОН 41
52. ПРАТ КДЗ 26
53. ПРАТ КЗЕСО-ХОЛДИНГ 40
54. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 55
55. КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 45
56. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 46
57. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
49

58. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 30
59. ПАТ КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 30

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 «ПIвНIчНий 
гIРНичо-ЗбагачУвальНий 
КомбIНат»

2. Код за ЄДРПОУ 00191023
3. Місцезнаходження 50079 мiсто Кривий Рiг
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(056) 400-64-17 (056) 400-69-12

5. Електронна поштова адреса sergey.stepashkin@metinvestholding.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

https://sevgok.metinvestholding.com/ru

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

II. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРАТ «ПIВНГЗК» 03 квiтня 2017 року (Протокол 

№  259) вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПIВНГЗК» прийнято 
рiшення продовжити з 04 квiтня 2017 року до 02 квiтня 2018 року (включно) 
термiн повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» Тимо-
шенка Павла Геннадiйовича (паспорт АО 331471, виданий 10.03.2016 р. Сак-
саганським РВ у м. Кривому Розi ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi). 
Протягом останнiх п’яти рокiв Тимошенко Павло Геннадiйович обiймав поса-
ди: 27.09.2010–03.03.2015 - Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК» (м. Кривий 
Рiг), з 04.03.2015 – по теперiшний час Генеральний директор ПРАТ «ПIВНГЗК» 
(м. Кривий Рiг). Часткою у Статутному капiталi ПРАТ «ПIВНГЗК» не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Тимошенко Павло Геннадiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.04.2017
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

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

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

ПРиватНе аКЦІоНеРНе 
товаРиСтво «лУЦьКе 
автотРаНСПоРтНе 
ПIдПРиЄмСтво 10701», 
05482297 43020, Волинська 
область, ЛУЦЬК, вул. 
ЗВ’ЯЗКIВЦIВ,1, /0332/ 250222 

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

05.04.2017

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

www.atp10701.net.ua

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
60. ПРАТ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
6

61. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЯНТАР 6
62. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17144
16

63. ПРАТ КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

20

64. ПРАТ ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 49
65. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 9
66. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 10
67. ПРАТ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» 5
68. ПРАТ Л-КАПІТАЛ 51
69. ПРАТ ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10701
63

70. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 50
71. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 30
72. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 10
73. ПРАТ МЕДИЦИНА 59
74. ПРАТ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 25
75. ПАТ МЕТАЛУРГМАШ 27
76. ПРАТ МЕТКОР 48
77. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
17

78. ПРАТ ОБРІЙ 17
79. ПРАТ ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ
49

80. ПРАТ ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД 28
81. ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 63
82. ПРАТ ПЛАТИ 47
83. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
8

84. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 12
85. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 44
86. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 4
87. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 43
88. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА 44
89. ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 22
90. ПАТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 33
91. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «СЛАВУТИЧ» 27
92. ПРАТ РЕЄСТР-ЦЕНТР 8
93. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 11
94. ПРАТ РІВНЕВОДАВТОТРАНС 35
95. ПРАТ РОКС 25
96. ПАТ СВІТЛОФОР 29
97. ПАТ СВІТЛОФОР 29
98. ПРАТ СІЛЬГОСПТЕХНІКА 59
99. ПРАТ СКРІН 59

100. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 14
101. ПРАТ СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 20
102. ПРАТ СОРТНАСІННЯОВОЧ 8
103. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 25
104. ПРАТ СП В.В. ІМПЕКС 51
105. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 3
106. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 3
107. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 13
108. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 13
109. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 42
110. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 42
111. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 42

112. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 42
113. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» 13
114. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 26
115. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІОПОЛІС» 27
116. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» 26
117. ПАТ СТРАХОВА КОПМАНІЯ ПОІНТ 48
118. ПАТ СУМИГАЗ 22
119. ПАТ СУМИГАЗ 23
120. ПАТ СУМИГАЗ 24
121. ПРАТ ТАКСОПАРК 16
122. ПРАТ ТЕКСТИЛЬ 22
123. ПРАТ ТММ-ЕНЕРГОБУД 13
124. ПРАТ ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФОРТ 28
125. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-2 11
126. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 62
127. ПАТ ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» 62
128. ПРАТ ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА 16
129. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 53
130. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 59
131. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 56
132. ПРАТ ФК СОКРАТ 6
133. ПРАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 4
134. ПРАТ ФОНДОВИЙ ДІЛЕР 16
135. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 5
136. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
25

137. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

31

138. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

31

139. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

32

140. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 
УСТАТКУВАННЯ

32

141. ПАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 10
142. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ 

КОМБІНАТ
51

143. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД 48
144. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 18
145. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 19
146. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-АВТО 57
147. ПРАТ ЧЕРНІГІВ-АВТО 58
148. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 59
149. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 11
150. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 32
151. ПРАТ ШВЕЯ 43
152. ПРАТ ШВЕЯ 44
153. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ
33

154. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
«ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»

54

155. ПРАТ ШОСТКИНСЬКА ТЕЛЕКОМПАНІЯ 
«ТЕЛЕКОМ-СЕРВІС»

61

156. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

54

157. ПРАТ ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

60

158. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 60
159. ПРАТ ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 62
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