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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРивАтНОгО АкЦІОНеРНОгО тОвАРиствА 

«АвтОРАдІАтОР»
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство «Авторадіа-
тор» 00232093
87515, Україна, Донецька обл., місто Маріу-
поль, вул. А.Куїнджі, буд.43 тел. (0629)34-43-66

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

 25.04.2018р

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

 smida.gov.ua 00232093

директор ПрАт «Авторадіатор»  Прохоров П.в.

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 

тОвАРиствО З ІНОЗеМНиМи ІНвестиЦІЯМи 
«дНІПРОПетРОвсЬкиЙ ОЛІЙНОекстРАкЦІЙНиЙ 
ЗАвОд».

2. Код за ЄДРПОУ – 00374385.
3. Місцезнаходження - 49000 дніпропетровська , кiровський район, 

м. днiпро, вул. князя Ярослава Мудрого, буд. 46.
4. Міжміський код, телефон та факс - 0562-38-72-10, 0562-38-72-42.
5. Електронна поштова адреса - natalya.deinega@bunge.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://00374385.smida.gov.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення - 
Прийняття рішення про виплату дивідендів.

ІІ. текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 25.04.2018 року; Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів: 30.01.2018 року; Розмір дивіден-
дів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів акціо-
нерів (грн.): 68 450 грн.; Строк виплати дивідендів: початок 15.05.2018 
року - кінець 28.06.2018 року; Спосіб виплати дивідендів (через депози-
тарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціо-
нерам; Порядок виплати дивідендів: виплата грошовими коштами всієї 
суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отри-
мання дивідендів, які є власниками привілейованих іменних акцій Товари-
ства станом на 30.01.2018 року.

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

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

2. голова Правлiння   Малапура Андрiй вiкторович 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  26.04.2018
  (дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента. ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тО-
вАРиствО «будIвеЛЬНО-МОНтАжНе уПРАвЛIН НЯ 
«ЛЬвIвгАЗиФIкАЦIЯ», 03331298Львівська , Шевченкiвський, 79039, 
м.Львiв, Єрошенка, 22 (032) 241 71 94,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 28.04.2017

3. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії vatbmulg.ucoz.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності. В звязку з відсутністю обігових коштів аудиторська перевірка не 
проводилась.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). У 2017 р. загальні збори не скликались

6. Інформація про дивіденди Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта ма-
лого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 631,5 634,4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 317,0 317,0
Довгострокові фінансові інвестиції 276,8 276,8
Виробничі запаси 0,8 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 34,4 34,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 2,1 5,1
Власний капітал 416,2 481,8
Статутний капітал 362,8 362,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -386,1 -320,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 215,3 152,6
Чистий прибуток (збиток) -65,6 -44,2

директор  Ільчишин тарас Ярославович
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО 
"РАЙкОМуН гОсП", 05436794, 
10031 Житомирська область, м.
Житомир, пров.Парниковий, 8, 
тел.0412-25-54-25

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

23.04.2108 

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

raicomungosp.constanta.dp.ua

директор ПрАт «Райкомунгосп»    ворошило василь Олександрович

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО "кОМПАНІЯ 
ІНтеРЛОгОс", 23712217, 09102, 
Київська, д/н, м. Біла Церква, вул. 
Храпачанська, 70 б, (044) 286-60-65

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

25.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://interlogos.kiev.ua/zvit.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 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО "укР ПРОМ-
МАш сеРвIс", 02133194, 13420 
Житомирська область, Андрушiвський 
район, село Iвниця, провулок Садо-
вий, 2, (04136)2-20-84

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

 24.04.2018 

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

ukrprommashservis.constanta.dp.ua

директор ПрАт «укрпроммашсервіс» Мацюк володимир васильович
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: 
ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ПеРшиЙ 

дНIПРОПетРОвсЬкиЙ АвтОРеМОНтНиЙ ЗАвОд», 
05521962, Дніпропетровська обл. 49089 м. Днiпро вул. Автотранспрот-

на, буд. 5, (056) 790-44-05
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних комісії: 26.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: http://darz-1.pat.ua/

ПубЛIЧНе  
АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 

“беРдиЧIвсЬке АтП - 11856”
Річна інформація  

емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"бердичiвське АтП - 11856", 
03116619, 13300 Житомирська 
область Бердичiвський м. Бердичiв 
Низгiрецька, буд. 7, /04143/ 4-62-16

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

24.04.2018 

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

berdatp11856.besaba.com

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

Приватна аудиторська фірма 
"ІНТЕЛЕКТ", 31231755

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

Черговi останнi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 02.06.2011

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів  
не приймалось
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Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік 

I. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента Публiчне акцiонерне товариство «Решетилiвська сiльгоспхiмiя», 
05487165, 38413 Полтавська область Решетилiвський селище Жовтневе 
Свердлова, 1, (05363)2-12-48, 9-54-70 (05363)2-12-48 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію http://reshetilovka.at24.com.ua/ 4. Най-
менування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Україн-
ський корпоративний аудит», 33620564 5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) 
Загальнi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не проводились. 6. Інформа-
ція про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «РешетиЛIвсЬкА сIЛЬгОсПхIМIЯ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

«Виробничо-торговельна фiрма «Глорiя»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307632
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Смольна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-21-22, (044) 257-21-22
5. Електронна поштова адреса: law@karbon.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 р. прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської діяльності 
протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, пред-
метом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких 

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінан-
сової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів, ро-
біт, послуг, підряду на виконання будівельних, проектних та інших робіт, 
залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валю-
ті, укладення договору відступлення права вимоги, договорів оренди рухо-
мого та нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів - 1 960,75 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 7 843 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 25%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 134 264 шт., кількість голосуючих 

акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 134 159 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
134 159 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення - 0 шт.

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

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

2. Директор   Зінченко А.Д.  25.04.2018

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО  
«виРОбНиЧО-тОРгОвеЛЬНА ФIРМА «гЛОРIЯ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВТОМОБІЛІСТ.»

2. Код за ЄДРПОУ: 20595426
3. Місцезнаходження: 08700 Київська обл., м. Обухів, вул. Промисло-

ва,  20/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04572) 7-17-98, (04572) 7-17-98
5. Електронна поштова адреса: automobile@polly.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://20595426.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 13.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні збори 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автомобіліст». Дата дер-
жавної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань: 24.04.2018 року. Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство 
«Автомобіліст». Повне найменування акціонерного товариства після змі-
ни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛІСТ.».

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   Дикий Л.С.  25.04.2018

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО  
«АвтОМОбІЛІст.»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Галактон», 00445771, 04655 м.Київ, проспект Степана Бандери 
28 А (Лiтера Г), (044) 459-04-65

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 25.04.208

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «гАЛАктОН»
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ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«кАРгО теРМІНАЛ»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні) за 2017 рік
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство «Карго 
Термiнал», код 05428582, Київська область, 
Києво-Святошинський, 08132, м. Вишневе, 
вул. Чорновола, 54, тел. 0442074640

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

26.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/05428582/

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 ак-
ціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних па-

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «НІкОПОЛЬ-
сЬкиЙ РеМОНтНиЙ ЗАвОд»
31167067
53201, Дніпропетровська обл., м. Ніко-
поль , пр.-т Трубників, 56 0(566) 630-200

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

23.04.2018 р.

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

www.nrp.interpipe.biz

Інформація про прийняття рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів ПрАт «ЛЬвІвсЬкиЙ ІЗОЛЯтОРНиЙ 
ЗАвОд», код ЄдРПОу – 00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301

Відповідно до рішення Загальних зборів від 24.04.2018 року, прийняти 
рішення про попереднє схвалення значних правочинів (ринкова вартість 
майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства 
за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 
24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно). Характер значних право-
чинів наступний: договори купівлі-продажу нерухомого майна Товариства 
розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, договори купівлі-
продажу (поставки, міни тощо) рухомого майна (обладнання, устаткування, 
матеріалів тощо) Товариства граничною сукупною вартістю 60 000 000 грн.; 
договори купівлі-продажу, поставки, комісії продукції, товарів, договори 
оренди, позички, послуг, перевезення, транспортного експедирування, збері-
гання, страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття банків-
ських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, поставки гра-
ничною сукупною вартістю 60 000 000 грн. Ринкова вартість не визначалась. 
Вартість чистих активів на 31.12.2017 року становить 4347,4 тис грн., співвід-
ношення до вартості чистих активів 1380.130%

Надати повноваження на укладення значних правочинів Генерально-
му директору Товариства або уповноваженій ним особі.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення значних правочинів ПрАт «ЛЬвІвсЬкиЙ ІЗОЛЯтОРНиЙ 
ЗАвОд», код ЄдРПОу – 00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301

Відповідно до рішення Загальних зборів від 24.04.2018 року, прийняти 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (ринкова вар-
тість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків 
вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товари-
ства за 2017 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 
24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно). Характер значних право-
чинів наступний: договори купівлі-продажу нерухомого майна Товариства 
розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, договори купівлі-
продажу (поставки, міни тощо) рухомого майна (обладнання, устаткуван-
ня, матеріалів тощо) Товариства граничною сукупною вартістю 60 000 000 
грн.; договори купівлі-продажу, поставки, комісії продукції, товарів, договори 
оренди, позички, послуг, перевезення, транспортного експедирування, збері-
гання, страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття банків-
ських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, поставки гра-
ничною сукупною вартістю 60 000 000 грн. Ринкова вартість не визначалась. 
Вартість чистих активів на 31.12.2017 року становить 4347,4 тис грн., співвід-
ношення до вартості чистих активів 1380.130%

Надати повноваження на укладення значних правочинів Генерально-
му директору Товариства або уповноваженій ним особі.

Інформація про зміну власників. Яким належить 10 і більше 
відсотків ПрАт «ЛЬвІвсЬкиЙ ІЗОЛЯтОРНиЙ ЗАвОд», код ЄдРПОу – 

00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301
Відповідно до переліку власників іменних цінних паперів, складеному 

станом на 18.04.2018 року, отриманого від Національного Депозитарію 
України, 24.04.2018 року Товариство дізналось про зміну власників які во-
лодіють 10 і більше відсотків від статутного капіталу.

Міжнародна компанія «Віолі Комершел Інк» (код 058384, вул.Френсіз 
Рейчел, ТЦ Оліаджі, 1 поверх, оф.13, Мае , Вікторія, Сейшельскі острови 
змінено на правонаступника Компанія «Ветгельд Оверсієз Інк» (код 
131530, вул.Френсіз Рейчел, Саунд енд Віжи Хауз, буд 1 другий поверх, 
Мае, Вікторія, Сейшельскі острови кількість акцій 691532 , що становить 
49,750503 % та 6 915 320 грн.

ПрАт «ЛЬвІвсЬкиЙ ІЗОЛЯтОРНиЙ ЗАвОд»

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 

тОвАРиствО 
"ЛуЦЬкиЙ ПивЗАвОд"

2. Код за ЄДРПОУ 00381775
3. Місцезнаходження 43021, Волинська обл., м.Луцьк, 

вул.Винниченка, 69
4. Міжміський код, телефон та факс (0332)78-49-60, 78-49-60
5. Електронна поштова адреса lu.pyvzavod@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.zeman.com.ua

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

II. текст повідомлення
25 квiтня 2018 року рiчними загальними зборами акціонерів Приватно-

го акцiонерного товариства «Луцький пивзавод» було прийняте рiшення:
попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з 

iншими суб’єктами господарювання протягом не бiльш, як одного року з 
дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю, яка стано-
вить бiльше 4 936 000 грн. (чотирьох мiльйонiв девятсот тридцяти шести 
тисяч гривень) але не перевищуватиме 15 000 000 грн. (п'ятнадцяти 
мiльйонiв гривень), або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним кур-
сом Нацiонального банку України, що дiятиме на дату вчинення 
вiдповiдного правочину. Вказанi правочини стосуються: 

- вiдчуження (купiвлi-продажу), обмiну, тощо) та/або застави, та/або 
iпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумiсну дiяльнiсть 
стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства, землi, передаваль-
них пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комплектуючих, матерiалiв, 
вiдходiв, майнових прав i обов’язкiв та iнших об’єктiв;

- правочини щодо отримання позик, кредитiв;
- правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого 

майна Товариства вiдповiдно до умов, визначених наглядовою радою То-
вариства.

Уповноважити директора Товариства на укладання та пiдписання таких 
значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених Наглядовою радою умов.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 19744 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
75.97 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 627 815.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у 

загальних зборах - 627383.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 627383. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0.

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

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

2. Директор Голубчик Максим Вiталiйович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРивАт-
Не АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «сПеЦбуд-
МАш». 2. Код за ЄДРПОУ: 01354485. Місцезнаходження: 07400, Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська, 4. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (04594) 5-30-16 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: office@
sbm-503.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http://www.sbm-503.
com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента. II. текст повідомлення. Назва уповноваженого орга-
ну емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: за-
гальні збори акціонерів. Дата прийняття рішення – 23.04.2018р. Зміст 
такого рішення із зазначенням підстав: переобрання наглядової ради, 
припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора у 
зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. У зв`язку з при-
йнятим рішенням виникла така інформація: 1. Припинено повноважен-
ня - голова Наглядової ради гуйван Мирослав Михайлович (не дав 
згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку із закінченням терміну, 
на який було обрано. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі - 67,518392%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
28.04.2016. 2. Припинено повноваження - Член Наглядової ради ва-
силенко Петро володимирович (не дав згоди на розкриття паспортних 
даних) у зв`язку із закінченням терміну, на який було обрано. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі - 23,117608%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. 3. Обрано (переобрано на 
ту саму посаду) - голова Наглядової ради гуйван Мирослав Михай-
лович. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «ТД 
«Будшляхмаш». 4. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член 
Наглядової ради василенко Петро володимирович. Строк, на який 
призначено (обрано) особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: - Директор ТОВ ПКК БШМ. 5. Припинено 
повноваження - голова Ревiзiйної комiсiї соколова Наталiя Микола-
ївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв`язку із зміною 
кількісного складу цього органу. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі – 0,554576%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 28.04.2016. 6. Припинено повноваження - Член Ревiзiйної 
комiсiї Ратошнюк вiктор васильович (не дав згоди на розкриття пас-
портних даних) у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі - 8,528003%. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. 7. Обрано Ревізор Ра-
тошнюк вiктор васильович. Строк, на який призначено (обрано) осо-
бу – 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: директор ТОВ НПО НТ «Будшляхмаш». III. Підпис. 1. Особа, за-
значена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 2. Найменування посади: Директор Семиряжко Євгенiй 
Анатолiйович. 24.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.  
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Спецбудмаш». 2. Код за ЄДРПОУ: 01354485. 
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолкiвська,  
4. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 5-30-16 (т/ф). 5. Електро-
нна поштова адреса: office@sbm-503.com. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://www.sbm-503.com.ua. 7. Вид особливої інформації: вiдомостi 
про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. Дата прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 23.04.2018р, 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори 
акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх харак-
теру: щодо будь-яких напрямків діяльності товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв – 40 000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 172 289 тис. грн.; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 23,2168%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 16480445 
акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 16480322 акцiй iменних простих, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 16480322 
акцiй iменних простих, та «проти» - 0 акцiй iменних простих. III. Підпис.  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2. Найменування посади: Директор Семиряжко Євгенiй 
Анатолiйович. 24.04.2018

Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «ОдесЬкиЙ кОМбIНАт виРОбНиЧО-
ексПЛуАтАЦIЙНОгО ОбсЛугОвувАННЯ», 
04863979, 65085 Одеська область Одеса шОсе тиРАсПIЛЬсЬке, 
19-А, 048 778-88-68

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми  
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності товариство з обмеженою відповідаль-
ністю Аудиторська фірма «НАш Аудит», 21032613

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 28.04.2017р.

перелiк питань порядку денного: 1.Обрання голови та членiв 
лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства; прийняття рiшення про 
припинення повноважень голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв Товариства. 2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
Загальних зборiв Товариства. 3.Звiт Правлiння Товариства про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. За-
твердження укладених договорiв, угод та рiшень за 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «ОКВЕО». 4.3вiт 
Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати дiяльностi за 2016 рiк i ви-
значення основних напрямiв дiяльностi ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради  
ПАТ «ОКВЕО». 5.3вiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО» за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за результатами фiнансового 2016 року. Затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО» за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового 
2016 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ОКВЕО».6.3атвердкення рiчного звiту, рiчних 
пiдсумкiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi (у т.ч. балансу)  
ПАТ «ОКВЕО» за 2016 рiк.7.Прийняття рiшення, щодо розподiлу при-
бутку i збиткiв ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 
за 2016 рiк.8.Про припинення повноважень голови та членiв Наглядо-
вої ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової 
ради Товариства. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства.11.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.12.За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх вина-
городи, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збо-
ри Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що по-
давали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн 
та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. 

Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням 
порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв 
рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-8, 10, 12 було 
прийняте рiшення «ЗА». По питанню порядку денного №9(кумулятивне 
голосування) було прийняте рiшення: обрано членами Наглядової 
ради Товариства Д'яченка Сергiя Миколайовича, Муравську Iрину 
Валерiївну, Драгункiна Сергiя Владиславовича, Пахомова Станiслава 
Павловича, Слюсаренко Ганну Миколаївну;по питанню порядку ден-
ного №11 (кумулятивне голосування) було прийняте рiшення: обрано 
членами Ревiзiйної комiсiї Байдакову Наталiю Володимирiвну, Лях 
Вiру Юхимiвну, Тарабанову Сайеру Орифжанiвну.

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента 

І.1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Рівнянське»; 1.2. код за ЄДРПОУ: 03756916; 1.3. Місцезнаходження: 
27160, Кiровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, 
вул. Гагаріна,65;1.4.Міжміський код, телефон, факс емітента:(05251) 
4-15-54; 1.5. Електронна поштова адреса емітента: 03756916@at24.
com.ua.1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття 
інформації:rivne.at24.com.ua; 1.7. Вид особливої інформації: відомос-
ті про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів. 

ІІ. Загальними зборами акцiонерiв Товариcтва 19.04.2018р. прийня-
те рiшення про згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товари-
ством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо гранична вартiсть 
майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде 
бiльше 15 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк та предметом (характером) яких є: одержання То-
вариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Това-
риства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-
продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права 
вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв постав-
ки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських договорiв, екс-
портних та iмпортних договорiв, договорiв на надання послуг Товари-
ством. 

Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладан-
ня), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, 
договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих 
договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення i не пiзнiше 30.04.2019р. 

Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищу-
вати 15185000,00 грн. на день вчинення таких правочинiв або 
еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах США, визначений за офiцiйним 
курсом Нацiонального банку України на день пiдрахунку граничної су-
купної вартостi.

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого 
правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових 
угод/контрактiв та будь-яких iнших документiв, необхiдних для укла-
дання цих правочинiв. Всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод/
контрактiв та iнших документiв, необхiдних для укладання цих 
правочинiв Директор узгоджує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть 
зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначе-
ного перiоду, необмежена. Значнi правочини, на вчинення яких надана 
попередня згода, вчиняються вiдповiдно до норм законодавства та 
Статуту Товариства.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй-263026шт.Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах-262410шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА»-262410шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» -0 шт.

1.7. вид особливої інформації: Прийняття рішення про випла-
ту дивідендів. Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними 
зборами акцiонерiв вiд 19.04.2018р. Загальна сума для виплати 
дивiдендiв - 182220.00 грн. Розмiр дивiдендiв на 1 акцiю-0.6869 грн. 
Рiшенням Наглядової Ради вiд 19.04.2018р. затверджено дату скла-
дання перелiку(реєстру) акцiонерiв для виплати дивiдендiв станом на 
01.09.2018р. Дивiденди виплачуються безпосереднь акцiонерам та 
через депозитарну систему. Початок виплати безпосередньо 
акцiонерам з 03.09.2018р., кiнець виплати - 19.11.2018р.

ІІІ. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Директор Рускевич Віктор Андрійович. 

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«РІвНЯНсЬке»

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20050164
3. Місцезнаходження: 02156 м.Київ, вул. Кiото, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-73-50, (044)585-65-33
5. Електронна поштова адреса: nfursik@blitz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.blitz.kiev.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення 

24 квітня 2018 р. загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бліц-Інформ» 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, а саме:

1) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору 
про внесення змін до договору застави майнових прав № 600-CB/PR від 
02.02.2007 року та надання повноважень на підписання цього договору; 
гранична сукупна вартість правочинів: 411849 тис. грн; вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
56,44435%;

2) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору 
про внесення змін до договору застави № 426-СВ//PR (майнових прав) від 
17.02.2006 року та надання повноважень на підписання цього договору; 
гранична сукупна вартість правочинів: 411849 тис. грн; вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 729655 тис. грн; 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
56,44435%;

3) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору 
про внесення змін до договору застави акцій № 06.1-ЗА-26 (з майновим 

поручителем), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського но-
таріального округу Ковальчуком С.П., 28 квітня 2011 року, зареєстрованого 
за реєстровим №1885 та надання повноважень на підписання цього дого-
вору; гранична сукупна вартість правочинів: 216289,3 тис. грн;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 729655 тис. грн;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 29,64268%;

4) Про надання попередньої згоди на укладення Товариством договору 
про внесення змін до договору застави посвідченого приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Бичковою Т.Д., 02 лютого 2007 
року, зареєстрованого за реєстровим №433 та надання повноважень на 
підписання цього договору; гранична сукупна вартість правочинів:  
381500,8 тис. грн; вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 729655 тис. грн; співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 52,28509%;

Результати голосування про надання попередньої згоди на укладення 
Товариством вищезазначених договорів:

Загальна кількість голосуючих акцій:14 753 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 14 753 шт.;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

14 753 шт. ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 шт .
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Бліц-Інформ» прийнято рішення 

уповноважити Президента Бандуру Андрія Миколайовича на підписання з 
боку ПрАТ «Бліц-Інформ» вищезазначених договорів

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

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

Президент  бандура А.М.
25.04.2018 р.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«бЛІЦ-ІНФОРМ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «киЇвсПеЦтРАНс», 02772037, просп. Правди, 85, 
м. Київ, Подільський, 04208, (044) 449-92-62

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВ «КИЇВАУДИТ»., 01204513

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 26.05.2017 року. 

Кворум зборів: 97,90129% до загальної кількості голосів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.
3.Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних збо-

рів.
5.Про внесення змін до Статуту Товариства.
6.Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
7.Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
8.Про затвердження Положення про Правління Товариства.
9.Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства
10.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
11.Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
12.Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Това-

риства за 2015-2016 роки.
13.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради Товариства за 2015-2016 роки.
14.Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства за 2015-2016 роки.
15.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16.Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання договорів 
з членами Наглядової ради.

17.Про обрання членів Корпоративного секретаря, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення роз-
міру його винагороди, обрання особи, яка уповноважуються на підписання 
договорів з Корпоративним секретарем.

18.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічиль-
ної комісії.

Результати розгляду питань порядку денного: 
Прийняті процедурно-організаційні рішення щодо проведення зборів. 

Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій 
редакції, Голові Правління Товариства підписати Статут в новій редакції та 
здійснити дії для державної реєстрації Статуту.Внести зміни до Положення 
про Загальні збори , Положення про Правління, Положення про Ревізійну 
комісію Товариства та викласти в новій редакції.

Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 роки. Здійснити по-
криття збитків за 2015-2016 роки за рахунок операційних доходів підпри-
ємства у майбутніх періодах. Не здійснювати виплату дивідендів за резуль-
татами діяльності Товариства у Зіг35-2016 роках.

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015-2016 роки. Визнати роботу Правління То-
вариства за 2015-2016 роки задовільною.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
за 2015-2016 рокн. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-
2016 роки задовільною.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки. Визна-
ти роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: ТОВ 
«ГЕОТРОН» (код ЄДРПОУ 32156475); Тинний Ігор Владиславович; Русін 
Євгеній Євгенійович; Корнієць Сергій Дарович; Пантелеєв Петро Олексан-
дрович. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Попович Володи-
мир Іванович., Тинини Ігор Владиславович., Русін Євгеній Євгенійович,. 
Пантелесв Петро Олександрович, Береговий Юрій Миколайович. Затвер-
дити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, Голові Правління 
укласти і підписати договори.

Припинити повноваження членів лічильної комісії. Вважати засвідчени-
ми бюлетені для голосування за наявності власноручного підпису голови 
реєстраційної комісії або члена комісії.

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

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості. 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту 
рослин»

2. Код за ЄДРПОУ: 04762586
3. Місцезнаходження: 23130, Вінницька область, Жмеринський ра-

йон, селище міського типу Браїлів.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04332) 33890.
5. Електронна поштова адреса: par@04762586.pat.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http:// www.04762586.pat.ua
7 Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення. Відповідно до рішення річних Загальних 

зборів акціонерів від 25.04.2018 року у зв’язку із продажем акцій, що 
належали державі в особі РВ ФДМУ по Вінницькій області, припинені 
повноваження: голови Наглядової ради Мазура Дмитра Мефодійови-
ча, на посаді був 1 рік, частка в статутному капіталі – 0%; розмір паке-
та акцій - 0,0 грн., який був представником акціонера РВ ФДМУ по Ві-
нницькій області, частка в статутному капіталі якого складала – 48,993%, 
розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.; члена Наглядової ради Касьян 
Галини Борисівни, на посаді була 1 рік, частка в статутному капіталі – 
0%; розмір пакета акцій - 0,0 грн., яка була представником акціонера 
РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка в статутному капіталі якого 
складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.; члена На-
глядової ради Семененка Віктора Васильовича, на посаді був 1 рік, 
частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета акцій - 0,0 грн., який 
був представником акціонера РВ ФДМУ по Вінницькій області, частка 
в статутному капіталі якого складала – 48,993%, розмiр пакета акцiй 
5992194,00 грн.; - Ревізора Товариства Козинець Марини Миколаївни, 
на посаді була 1 рік, частка в статутному капіталі – 0%; розмір пакета 

акцій - 0,0 грн., яка була представником акціонера РВ ФДМУ по Ві-
нницькій області, частка в статутному капіталі якого складала – 
48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн..

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 
25.04.2018 року та Рішення засідання Наглядової ради, щодо голови 
Наглядової ради, обрані строком на 3 роки: голова Наглядової ради 
Суворов Олександр Володимирович, протягом останніх п'яти років за-
ймав посади: Генеральний директор ТОВ «Поділляагрозахист»; ди-
ректор СТОВ «Агрохімпостач», частка в СК – 0%; розмір пакета акцій 
0,0 грн., який є представник акціонера СТОВ «Агрохімпостач», частка 
в статутному капіталі якого – 0,77%, розмiр пакета акцiй 94175,50грн.;- 
член Наглядової ради Аміт Мішра, протягом останніх п'яти років за-
ймав посади: Генеральний директор ТОВ «Ранголі», директор  
ТОВ «Агріко Файн Кемікалс», частка в статутному капіталі – 0%; роз-
мір пакета акцій 0,0 грн., який є представник акціонера ТОВ «Агріко 
Файн Кемікалс», частка в статутному капіталі якого – 48,993%, розмiр 
пакета акцiй 5992194,00 грн.;- член Наглядової ради Шкарлінський Во-
лодимир Олегович, протягом останніх п'яти років займав посади: ди-
ректор ТОВ «Нью Енерджі Смарт Сістемс енд Технолоджі», частка в 
статутному капіталі (СК) – 0%; розмір пакета акцій 0,0 грн., який є 
представник акціонера ТОВ «Агріко Файн Кемікалс», частка в статут-
ному капіталі якого – 48,993%, розмiр пакета акцiй 5992194,00 грн.;- 
Ревізор Товариства Кухарська Ольга Леонідівна, протягом останніх 
п'яти років працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Поділляагроза-
хист», головного бухгалтера ТОВ «Юні Ойл», частка в статутному ка-
піталі (СК) – 0%; розмір пакета акцій 0,0 грн.

Посадові осби не надали згоди на оприлюднення їх паспортних да-
них. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають. 

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

2. Найменування посади Директор Ткачук В.І. 25.04.2018 року

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«бРАЇЛІвсЬкА бАЗА ЗбеРІгАННЯ тА РеАЛІЗАЦІЇ ЗАсОбІв ЗАхисту РОсЛиН»
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ПубЛІЧНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ПЛАЗМАтек» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше 
відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства)

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» 
2. Код за ЄДРПОУ 03567397 
3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Максимовича,18 

4. Міжміський код, телефон та факс (0432 55-49-71) 
5. Електронна поштова адреса sobko.mariya@plasmatec.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.plasmatec.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належать 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного това-
риства. 

II. текст повідомлення 
відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ 
з/п

Дата повідомлення емітента 
особою, що здійснює облік 
права власності на акції в 
депозитарній системі або 

акціонером

Повне найменування 
юридичної особи - 

власника пакета акцій 
або зазначення - «фі-

зична особа»

Ідентифікаційний код згідно 
з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (для юридичної особи – 

нерезидента) (для юридичної особи - 
резидента) код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи (для юридичної особи – 

нерезидента)

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках до 
статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6
1 25.04.2018 фізична особа д/н 56,950524 57,161434
 Зміст інформації:
Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , отриманого ПАТ «ПлазмаТек» 25.04.2018р. стало відомо про зміну 
власників , яким належить 5% і більше відсотків простих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства «фізичної особи» збільшився, а саме: 
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 56,950524 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій :59,5551 % голосуючих акцій ( 8024010 шт.).
Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 57,161434 %;
Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій : 58, 7757% ( 8053726 шт.).

III. Підпис
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита від-

повідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів. 
генеральний директор  слободянюк віктор Петрович

25.04.2018

Річна інформація 
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО», 23293513, Сумська обл., Сум-
ський район, 40035, м. Суми, вул. Iвана Сiрка, 7, тел. +38(0542) 659-203, 
+38(0542) 659-503.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://www.soe.com.ua/akcioneram/zviti.html

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль», 32440628.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): рiчнi загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «Сумиобленерго», призначенi на 25 квiтня 2017 року не вiдбулися 
через вiдсутнiсть кворуму.

6. Інформація про дивіденди: Рiшення про виплату дивiдендiв за 
результатами звiтного перiоду (за 2017 рiк) i за результатами перiоду, 
що передував звiтному (за 2016 рiк), не приймалося.

II. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1233994 1018206
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

792335 730210

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 18624 28847
Сумарна дебіторська 
заборгованість

316668 209978

Грошові кошти та їх еквіваленти 100710 21768
Власний капітал 903727 750294
Статутний капітал 92776 92776
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

583830 366831

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

170 0

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

330097 267912

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

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

177125496 177125496

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

голова Правління ПАт «суМиОбЛеНеРгО»  І.б. дирбавка

Фінансовий директор ПАт «суМиОбЛеНеРгО»  с.М. Ляховка

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО
 «суМиОбЛеНеРгО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство "АКА"

2. Код за ЄДРПОУ 31458257
3. Місцезнаходження 02121, м. Київ, вул. Автопаркова,7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 564-26-28 (044) 564-26-28 

5. Електронна поштова 
адреса

anna@vag.org.ua

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

www.aka.org.ua

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

II. текст повідомлення
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол 

вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Кропив'янського Валерiя Анатолiйовича з 24.04.2018р.;володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента: 32.3125%; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй 
посадi – 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова 
особа не надала згоди на її розкриття.

Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол 
вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Заду-
шинського Iгора Євгеновича з 24.04.2018р.; володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi – 3 роки. Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття.

Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол 
вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Андру-
щенка Григорiя Миколайовича з 24.04.2018р.; володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини: немає; посадова особа перебувала на цiй посадi – 3 роки. 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол вiд 
24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Голови Наглядової ради 
Кропив'янського Валерiя Анатолiйовича; володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента: 32.3125%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини: немає; строк, на який обрано особу: на три роки; iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Київсько-
го заводу шампанських вин «Столичний». Iнформацiя про паспортнi данi 
вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол 
вiд 24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради 
Задушинського Iгора Євгеновича; володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-
має; строк, на який обрано особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ВАТ «АКА». 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття.

Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «АКА» (протокол 
вiд 24.04.2018р.) обрано з 24.04.2018р. на посаду Члена Наглядової ради 
Андрущенка Григорiя Миколайовича; володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента: 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: не-
має; строк, на який призначено особу: на три роки; iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: Ф-я управлiння «Укртехзв'язок», на-
чальник вiддiлу кадрiв. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки 
посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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 Андронов Анатолiй Афанасiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«АкА»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Ульяновське ремонтно - транспортне пiдприємство»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03751959
3. Місцезнаходження емітента 26400 м. Благовіщенське, вул. Павла 

Сніцара, 17
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 05259 2-14-51 05259 2-18-31
5. Електронна поштова адреса емітента uljan_rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://prat_uljanovskertp.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голова Наглядової ради Дячук Дмитро Iванович (паспорт: 
серiя СН номер 108824 виданий Бориспiльським МВ ГУ УМВС України в 
Київськiй областi 10.02.2009) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.83311% на 
суму 166483.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2015 по 
24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Корницький 
Олег Петрович (паспорт: серiя СО номер 012802 виданий Московським РУ ГУ 
МВС України в м. Києв 15.12.1998) припинено 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.68775% на 
суму 165918.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2015 по 
24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Повноваження Член Наглядової ради Гончарук Ми-
хайло Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 343620 виданий Ульянов-
ським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.12.1997) припинено 
24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0.12864% на суму 500.00 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебува-
ла на посадi - з 26.04.2015 по 24.04.2018 року. Рiшення прийнято Протоколом 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Голова Наглядової ради 
Дячук Дмитро Iванович (паспорт: серiя СН номер 108824 виданий 
Бориспiльським МВ ГУ УМВС України в Київськiй областi 10.02.2009) набула 
повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 42.83311% на суму 166483.75 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто по-
вноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв - Голова Наглядової ради ПрАТ «Ульяновське РТП» з 18.04.2011 року. 
Рiшення прийнято акцiонером Протоколом загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Член Наглядової ради Корницький Олег Петрович 
(паспорт: серiя СО номер 012802 виданий Московським РУ ГУ МВС України в 
м. Києв 15.12.1998) набула повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 
24.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 42.68775% на 
суму 165918.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який набуто повноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Наглядової ради ПрАТ «Ульянов-
ське РТП» з 18.04.2011 року. Рiшення прийнято акцiонером Протоколом за-
гальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд 24.04.2018 року. Член Наглядової ради 
Гончарук Михайло Олександрович (паспорт: серiя ЕА номер 343620 виданий 
Ульяновським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 04.12.1997) набула 
повноваження 24.04.2018 р.(дата вчинення дiї 24.04.2018) Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.12864% на суму 500.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який набуто по-
вноваження - на термiн 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi  
5 рокiв - працював та працює охоронцем ПрАТ «Ульяновське РТП». Рiшення 
прийнято акцiонером Протоколом загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ вiд 
24.04.2018 року.

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

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

3.2. Найменування посади.
Директор _______________ Кузьменко Людмила Федорiвна
  М.П.

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «уЛЬЯНОвсЬке РеМОНтНО - тРАНсПОРтНе ПIдПРиЄМствО»
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ПОвІдОМЛеННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство «Волинська фондова компанія»
2. Код за ЄДРПОУ 13356951
3. Місцезнаходження: 43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78-65-20
5. Електронна поштова адреса: anastacia@vfk.lutsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vfkompania.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ІІ. текст повідомлення

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

гранична 
сукупність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

вартість активів 
емітента за 

даними остан-
ньої річної 
фінансової 

звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(у відсотках)
1 2 3 4 5
1. 25.04.2018 100 000 158 716 63,00%
Зміст інформації
Відповідно до ст. 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням акціонера 
(Рішення №61 від 25.04.2018р.) було попередньо схвалено значні право-
чини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року 
з моменту прийняття даного рішення, тобто до 25.04.2019 (включно), ха-
рактер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товари-
ства, а саме: 
- правочини щодо відкриття Товариством документарних акредитивів. 
Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного з одним контра-
гентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 
на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо отримання Товариством кредитів та позик (в тому числі кре-
дитів з відновлювальним або не відновлювальним лімітом, овердрафту та ін-
ших), правочинів щодо внесення змін та доповнень до вже укладених догово-
рів кредитів та позик. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного 
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйо-
нів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини застави, поруки чи іпотеки, які укладаються з метою забезпечен-
ня виконання зобов’язань Товариства по договорах кредитів та позик або ін-
ших зобов’язаннях Товариства, в яких Товариство виступає заставодавцем 
(іпотекодавцем) будь-якого майна (рухомого та нерухомого), що є власністю 
Товариства та будь-яких майнових прав, що належать Товариству на дату 
укладення договору застави та/чи іпотеки, правочинів щодо внесення змін та 
доповнень до вже укладених договорів застави чи іпотеки. Гранична сукупна 
вартість майна, що передається за таким правочином, укладеного з одним 
контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гри-
вень на момент укладення такого правочину;

- правочини щодо авалювання векселів, виданих 
Товариством. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного 
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто 
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо надання гарантій виконання Товариством грошових 
зобов’язань. Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного 
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто 
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо факторингового обслуговування Товариства. 
Гранична сукупна вартість такого правочину, укладеного з одним 
контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто 
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину;
- правочини щодо поставки (купівлі) Товариством товарів та/або 
основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо), в тому числі 
попередніх договорів, правочинів щодо внесення змін та доповнень до 
вже укладених договорів поставки (купівлі) Товариством товарів та/
або основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо),в тому 
числі попередніх договорів. Гранична сукупна вартість такого 
правочину, укладеного з одним контрагентом, не повинна 
перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент 
укладення такого правочину;
- правочини щодо поставки (продажу) Товариством товарів та/або 
основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо),в тому числі 
попередніх договорів, правочинів щодо внесення змін та доповнень до 
вже укладених договорів поставки (продажу) Товариством товарів та/
або основних засобів (нерухомого майна, автомобілів, тощо), в тому 
числі попередніх договорів. Гранична сукупна вартість такого 
правочину, укладеного з одним контрагентом, не повинна 
перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на момент 
укладення такого правочину;
- правочини щодо оренди рухомого та нерухомого майна. Гранична 
сукупна вартість майна, що передається за таким правочином, укладеного 
з одним контрагентом, не повинна перевищувати 100 000 000 (сто 
мільйонів) гривень на момент укладення такого правочину.
Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно 
визначити конкретні умови зазначених вище правочинів, здійснювати 
їх підписання, з правом передоручення цих повноважень іншим 
особам.
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 158 716 тис.грн. спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 63,00%. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 10 000 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 10 
000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 10 000 шт. та «проти» прийняття рішення – 
0 шт.

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 _________ 
(підпис)

Спященко О.Є. 
(ініціали та прізвище 

керівника)
Генеральний директор М.П. 25.04.2018 

(дата)

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «вОЛиНсЬкА ФОНдОвА кОМПАНІЯ»

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

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

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «кОМеРЦIЙНиЙ бАНк 
«ПРеМIуМ», 35264721, 01014, м. київ, бастіонна, 1/36, (044) 390 54 28

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії

26.04.2018 року
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію
www.bank-premium.com/
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності

В 2017 році аудиторська перевірка емітента не проводилася у зв’язку з 
тим, що відносно емітента проводилась процедура ліквідації відповідно до 

постанови Правління Національного банку України вiд 10 лютого 2016 р. 
№ 68/БТ «Про відкликання банківської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРЕМIУМ» та рі-
шення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
№ 134 вiд 10 лютого 2016 р. «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «КБ 
«ПРЕМIУМ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».

5. Інформація про загальні збори 
В 2017 році загальні збори акцiонерiв не проводилися у зв'язку з тим, 

що відносно емітента проводилась процедура ліквідації відповідно до по-
станови Правління Національного банку України вiд 10 лютого 2016 р. 
№ 68/БТ «Про відкликання банківської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРЕМIУМ» та рі-
шення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
№ 134 вiд 10 лютого 2016 р. «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «КБ 
«ПРЕМIУМ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».

6. Інформація про дивіденди
В 2017 року дивіденди не нараховувались та не сплачувалися.

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «кОМеРЦIЙНиЙ бАНк «ПРеМIуМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Черкасагроголовпостач» 2. Код за ЄДРПОУ 00914585 3. Місцезнахо-
дження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смiлянська 133  
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 63-16-42 63-16-42 5. Електронна 
поштова адреса borisovskaya@newton.neocm.com 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://cherkasagrogolovpostach.org.ua/ 7. Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідо-
млення Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз 
змiною типу Товариства з публiчного на приватне (протокол № б/н вiд 
20.04.2018р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства: 
Припиненi повноваження: 

Голова наглядової ради – Борисовська Наталiя Анатолiївна, згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но, володiє часткою в статутному капiталi 0,005%, (152,50)грн. Перебувала 
на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Татаринов 
Сергiй Володимирович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
0,017%, (500,00)грн. Перебував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова 
ревiзiйної комiсiї – Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє част-
кою в статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Перебувала на посадi з 
21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Член ревiзiйної комiсiї – Огей Вiктор Петрович, 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,039 % (1152,50 грн). Пе-
ребував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно рiшення Наглядової ради у зв’язку зi змiною типу товариства з 
публiчного на приватне (протокол № б/н вiд 20.04.2018року) вiдбулися 
наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства: Обрано: Директор – Ти-
таренко Михайло Павлович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
0,035% (1036,25 грн). Перебував на посадi з 21.04.2017р., по 20.04.2018р. 
Попередньо займав посади: директор ПАТ «Черкасагроголовпостач». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа об-
рана на посаду термiном на 3 роки. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз 
змiною типу Товариства з публiчного на приватне (протокол № б/н вiд 
20.04.2018р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства: 
Обрано: Член наглядової ради – Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, 
володiє часткою в статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Попередньо за-
ймала посади: ПСП «Ньютон», бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї  
ПАТ «Черкасагроголовпостач». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особа вперше обрана на посаду термiном на 3 
роки. Член наглядової ради – Татаринов Сергiй Володимирович, згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но, володiє часткою в статутному капiталi 0,017%, (500,00)грн. Попередньо 
займав посади: член Наглядової ради ПАТ «Черкасагроголовпостач». Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа об-
рана на посаду термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Кирнос Тетяна 
Василiвна, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,034%, 

(1000,00)грн. Попередньо займала посади: Голова правлiння ВАТ «Черка-
сагроголовпостач», фiнансовий директор ПСП «Ньютон». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа обрана на по-
саду термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства (протокол б/н вiд 
20.04.2018р.), щодо обрання голови наглядової ради Обрано: Голова на-
глядової ради - Онiщенко Тетяна Петрiвна, згоди посадової особи на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в 
статутному капiталi 0,013%, (402,50грн). Попередньо займала посади: 
ПСП «Ньютон», бухгалтер, голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Черкасагроголов-
постач». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа вперше обрана на посаду термiном на 3 роки. III. Підпис 1. Особа, 
зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. Директор Титаренко Михайло Павлович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство «Черкасагроголовпостач» 2. Код за ЄДРПОУ 00914585 3. Місцезнахо-
дження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смiлянська 133  
4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 63-16-42 63-16-42 5. Електронна 
поштова адреса borisovskaya@newton.neocm.com 6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації http://cherkasagrogolovpostach.org.ua/ 7. Вид особливої інфор-
мації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення Загальними зборами 
акцiонерiв (протокол № б/н вiд 20.04.2018року прийняте рiшення про на-
дання попередньої згоди (схвалення) на укладання Товариством значних 
правочинiв, предметом (характером) яких є: одержання Товариством гро-
шових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, 
акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/по-
слуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або 
укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. до-
говору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких 
третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого май-
на), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лiзингу; договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агент-
ських договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Това-
риством. Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладан-
ня), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, 
договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв 
(угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися То-
вариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 

Вартiсть активiв емiтента 69,1 тис.грн. 
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 300 тис.грн. 
Спiввiдношення 434,15 % Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:  

8 222 898. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 8 055 184. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

8 055 184. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення: 0. 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Директор Титаренко Михайло Павлович

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ЧеРкАсАгРОгОЛОвПОстАЧ»

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО 
«IНПРОектсеРвIс»,  Код за 
ЄДРПОУ 14307506 54017, Миколаїв-
ська область , мiсто Миколаїв,  
проспект Центральний , 67  
(0512)47-10-40,

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

25.04.2018

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

www.ipc.mk.ua

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

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЗАвОд ПОбутОвОЇ тА ПРОМисЛОвОЇ 

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Завод побутової та промислової хімії», 19263676, вул. Янтарна, 6, 
м. Київ, Святошинський, 03170, (044) 450-02-58

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://19263676.infosite.com.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

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

«Енергія»
2. Код за ЄДРПОУ – 13699556
3. Місцезнаходження – 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Промисло-

ва, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс – (04572)71-311, 72-175
5. Електронна поштова адреса – pat@energiya.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розміщення інформації – http://energiya.kiev.ua/ 
7. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текс повідомлення

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням 
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено 
повноваження Голови Наглядової ради Колодій Ніни Антонівни (паспорт 
623 № 009331 виданий Росія УВД 832 29.06.2005р.). Часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. На даній посаді перебувала з 
27.04.2015р по 24.04.2018р.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням 
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено 
повноваження члена Наглядової ради Пухи Анатолія Івановича (паспорт 
СК № 871267 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській області 
02.07.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На даній посаді перебував з 27.04.2015р. по 24.04.2018р. 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням 
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено 
повноваження члена Наглядової ради Олещука Ігоря Олександровича 
(паспорт СР № 658045 виданий Дубенським МРВ УМВС України в Рівнен-
ській області 13.12.1999р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На даній посаді перебував з 27.04.2015р. по 24.04.2018р. 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням 
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено 
повноваження члена Наглядової ради Гладкохати Наталії Олексієвни (пас-
порт СК № 596380 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській об-
ласті 24.07.1997р.) Має частку в статутному капіталі Товариства в розмірі 
0,43%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На даній посаді перебувала з 15.01.2018р. по 
24.04.2018р. 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) у зв’язку з закінченням 
строку повноважень складу Наглядової ради ПрАТ «Енергія», припинено 
повноваження члена Наглядової ради Тупікової Наталії Валеріївни (пас-
порт СТ № 361743 виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в Ки-

ївській області 29.08.2013р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. На даній посаді перебувала з 15.01.2018р. по 
24.04.2018р. 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від 
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три 
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Колодій Ніну Антонівну 
(паспорт 623 № 009331 виданий Росія УВД 832 29.06.2005р.). Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником ак-
ціонера ПрАТ «Київський КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний 
час обіймає посаду: директор з економіки і фінансів ПрАТ «Київський 
КПК». 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три 
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Пуху Анатолія Івановича 
(паспорт СК № 871267 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Київській 
області 02.07.1998р.). Часткою в статутному капіталі Товариства не воло-
діє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Протягом 
останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: головний енергетик 
ПрАТ «Київський КПК». 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три 
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Олещука Ігоря Олександро-
вича (паспорт СР № 658045 виданий Дубенським МРВ УМВС України в 
Рівненській області 13.12.1999р.).Часткою в статутному капіталі Товари-
ства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський 
КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: голо-
вний інженер ПрАТ «Київський КПК». 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від 
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три 
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Гладкохату Наталію Олексі-
євну (паспорт СК № 596380 виданий Обухівським РВГУ МВС України в Ки-
ївській області 24.07.1997р.) Має частку в статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0,43%. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський 
КПК». Протягом останніх п’яти років та на даний час обіймає 
посаду:начальник відділу планування та аналізу фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Київський КПК».

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Енергія» від  
24 квітня 2018 р. (Протокол № 12 від 24.04.2018р.) обрано строком на три 
роки членом Наглядової ради ПрАТ «Енергія» Тупікову Наталію Валеріївну 
(паспорт СТ № 361743 виданий Обухівським РВ Управління ДМС України в 
Київській області 29.08.2013р.) Часткою в статутному капіталі Товариства 
не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Є представником акціонера ПрАТ «Київський КПК». Про-
тягом останніх п’яти років та на даний час обіймає посаду: провідний юрис-
консульт ПрАТ «Київський КПК».

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

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

голова Правління  Ю.Ф.шигірт  25.04.2018 р.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«еНеРгІЯ»

ПРАт «сЛОв’ЯНсЬкиЙ ЗАвОд 
еЛектРОМОНтАжНих виРОбІв», 

код ЄдРПОу 05419152, адреса: 84112, донецька область, 
слов'янський р-н, м.слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73, 

тел. (06262) 2-76-86
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного То-

вариства «слов’янський завод електромонтажних виробів» (далi 
- Товариство) вiд 25.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинен-
ня Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких 
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть 
вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення 
договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових 
зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю 
до 4000,00 тис. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз 

Правлінням Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 5000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 2330,4 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 214,55544 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1309 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 1309 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «За» прийняття рiшення – 1309 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «Проти» прийняття 
рiшення – 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«Утримався» – 0 штук.

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

голова правління  гелла О.Ю.
25.05.2018р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

телефон емітента: ПАт тОвАРиствО «РIтеЙЛ 
гРуП», 33785657, 01103, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57,  
(044) 206-70-95.2. Дата розкриття річної інформації у інформаційній 
базі даних Комісії: 26.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
retail-group.com.ua. 4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ «АК 
«Зеллер», 31867227. 5. Інформація про загальні збори: дата 
07.04.2017, кворум 89.1049%. Порядок денний:1.Обрання лiчильної 
комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.2.Річний звіт Товариства 
за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту 
Товариства за 2016 рік3. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 
2016 рік4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства 
за 2016 рік5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 
6. Про вiдкликання Наглядової ради Товариства.7. Про обрання На-
глядової ради Товариства.

8.Про затвердження умов цивiльно-правового договору, який 
буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.На зборах 
були розглянутi всi питання порядку денного та прийнятi по ним 
вiдповiднi рiшення.6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не спла-
чувались.

1/6 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «дуНАЙ-АвтО», 
03114974, 68300 Одеська область м.кiлiя 
вул.Першотравнева 118, 04843 4-00-08

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

25.04.2018р.

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

dunay-avto.informs.net.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО 
«ПОЛIгРАФIЧНО-
видАвНиЧиЙ 
кОМПЛекс»десНА», 
14242681, Перемоги, б.62, Чернiгiв, 
Чернiгiвський, Чернiгiвська область, 
14000, Україна, 0462975235

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

25.04.2018

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

despra.com.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «РФС-АУДИТ», 31275766

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,9% до загальної кількості голосів.
Мiсце проведення зборiв:. м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62, кабінет 
412а. Порядок дений: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затверджен-
ня порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та 
бюлетеня для кумулятивного голосування. 3. Обрання голови, секретаря 
зборів та затвердження регламенту зборів. 4. Звіт Наглядової ради 
Товариства. 5. Звіт Директора Товариства. 6. Звіт Ревізійної комісії 
Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства. 8. Розподіл 
прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. Доповнення до порядку денного не вносились. Всі питання 
розглянуті, прийняти відповідні рішення : - обрано лічильну комісію; - за-
тверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування та 
бюлетеня для кумулятивного голосування; - обрано голову, секретаря 
зборів та затверджено регламент зборів; - затверджено звіт Наглядової 
ради Товариства; - затверджено звіт директтора Товариства; - затвер-
джено звіт Ревізійної комісії Товариства; - затверджено річний звіт 
Товариства; - вирішили прибуток за 2016 рік в розмірі 20% направити на 
виплату дивідендів, 80% прибутку залишити не розподіленим. Товари-
ству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам; - вирішили 
припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства; - обрали 
челнів Наглядової ради Товариства.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 16.11.2017 року. 
Кворум зборів: 99,9% до загальної кількості голосів.
Мiсце проведення зборiв:. м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62, 
кабінет 412а. Проведення позачергових загальних зборів ініціювала 
Наглядова рада Товариства. 

Порядок дений: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів 
для кумулятивного голосування. 3. Обрання Голови, Секретаря зборів та 
затвердження регламенту зборів. 4. Про зміну типу Товариства та зміну 
назви Товариства. 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Ста-
туту в новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з дер-
жавною реєстрацією та внесенням відповідних змін про Товариство. 6. 
Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до Положен-
ня про Наглядову раду, до Положення Ревізійну комісію Товариства шля-
хом викладення їх у нових редакціях. Надання повноважень на їх підпи-
сання. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства. Доповнення до порядку 
денного не вносились. Всі питання розглянуті, по першим трьом питанням 
прийнятті рішення: - обрано лічильну комісію; - затверджено порядок та 
спосіб засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумуля-
тивного голосування; - обрано голову, секретаря зборів та затверджено 
регламент зборів. По інших питаннях рішення не були прийняті.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами 
звітного періоду У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

71143,07 0 180527,49 0

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0,09 0 0,035 0

Сума виплачених/ пере-
рахованих дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

19.04.2018 13.04.2017

Дата (дати) перерахуван-
ня дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

Дата (дати) перерахуван-
ня/ відправлення дивіден-
дів безпосередньо акціо-
нерам із зазначенням сум 
(грн) перерахованих/ від-
правлених дивідендів на 
відповідну дату
01.07.2017 180527,49
Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 13 квiтня 2017 

року приянято рiшення прибуток за 2016 рік в роз-
мірі 20 відсотків направити на виплату дивідендів



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

391

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «стРАхОвА 
кОМПАНIЯ «вусО», 31650052, 03150 
м. київ м. київ казимира Малевича, 
будинок 31, 044-500-37-73

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

25.04.2018

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

vuso.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «IНвестиЦIЙНО-
ФIНАНсОвиЙ кОНсАЛтиНг», 
33792667, 03040 м. київ голосiївський р-н. 
м.київ просп.голосiївський, б.70, 
+38 (094) 925 09 59

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

25.04.2018

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

infinkon.at.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для опу-
блікування в офіційному друкованому виданні). 1. Повне наймену-
вання емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Львiвський завод гiдромеханiчних передач», ЄДРПОУ 
13811651, Україна Львівська обл. Сихiвський р-н 79031 м.Львiв Хуторiвка, 1. 
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 24.04.2018р. 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://gidromeshzavod.com.ua. 4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи аудиторської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: При-
ватне пiдприємство «IНФОРМАУДИТ», ЄДРПОУ 31058616. 5. Інформація 
про загальні збори: 28.04.2017 проведено річні загальні збори. ПРОТО-
КОЛ № 19 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного то-
вариства «Львiвський завод гiдромеханiчних передач» м. Львiв, вул. Богда-
на Хмельницького, буд. 176, 28 квiтня 2017 року, 12 год. 00 хв.Загальна 
кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства «Львiвський завод гiдромеханiчних передач» (надалi - «Товари-
ство»), якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв (надалi - 
«Збори») становить 3479 (три тисячi чотириста сiмдесят дев'ять) осiб. За-
гальна кiлькiсть цiнних паперiв (простих iменних акцiй), включених до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв 
становить 9 500 000 (дев'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) голосiв. Загальна 
кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв (простих iменних акцiй), включених до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв 
становить 7 436 632 (сiм мiльйонiв чотириста тридцять шiсть тисяч шiстсот 
тридцять два) голосiв. Перелiк акцiонерiв складено станом на 24 квiтня 
2017р. ПРИСУТНI: Акцiонери (представники акцiонерiв), в кiлькостi 8 (осiб) 
особи, якi в сукупностi володiють 6 663 897 (шiсть мiльйонiв шiстсот 
шiстдесят три тисячi вiсiмсот дев'яносто сiм) голосами, що складає 70,146% 
(сiмдесят цiлих сто сорок шiсть тисячних) вiдсотка вiд загальної кiлькостi 
голосiв;». Порядок денний на зборах: 1) Обрання Лічильної комісії для під-
рахунку голосів осіб, які беруть участь у зборах акціонерів. ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голо-
сів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: Обрати Лічильну комі-
сію в складі: Речицька Тетяна Степанівна – Голова Лічильної комісії;Мочерад 
Роман Михайлович - член Лічильної комісії. 2) Обрання робочих органів 
загальних зборів акціонерів Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 
голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у Зборах. Вирішили: Для організації проведення загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» утвори-
ти робочий орган у складі голови зборів та секретаря зборів; відповідно до 
статуту ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» обрати головою 
зборів представника Наглядової Ради Соляр Галину Романівну відповідно 
до Рішення Наглядової Ради (Протокол №1502 від 15.02.2017 року); обра-
ти секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівський завод гідро-
механічних передач» директора Свірща Сергія Миколайовича; голосуван-

ня з питань порядку денного Зборів здійснювати шляхом використання 
бюлетенів для голосування, форма та текст, яких на виконання пункту 3  
ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» була затверджена рішенням Наглядо-
вої Ради Товариства. Бюлетені для голосування з питань порядку денного 
засвідчуються підписом голови Наглядової ради акціонерного товариства 
та скріплюються печаткою. 3) Звіт Директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Директора Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» –  
6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів 
акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: Схвалити позитивні тен-
денції щодо збільшення активів ПАТ «Львівський завод гідромеханічних 
передач» у порівнянні з 2015 роком. Роботу керівника ПАТ «Львівський за-
вод гідромеханічних передач» за підсумками 2016 року визнати задовіль-
ною. 4) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. ГОЛОСУ-
ВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної 
кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: звіт На-
глядової ради Товариства про роботу у 2016 році взяти до відома. 5) Звіт 
Ревізійної комісії та висновки щодо фінансової звітності і балансів Товари-
ства за 2016 рік. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 
100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Збо-
рах. Вирішили: взяти до відома висновок Ревізійної комісії про результати 
перевірки фінансової звітності ПАТ «Львівський завод гідромеханічних пе-
редач» за 2016 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимо-
гам законодавства України. 6) Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, 
що складає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть 
участь у Зборах. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства 
про роботу ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» у 2016 році.  
7) Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що скла-
дає 100,000% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у 
Зборах. Вирішили: Заслухавши та обговоривши результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» 
у 2016 році, затвердити показники фінансової звітності акціонерного това-
риства за 2016 рік. 8) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) 
Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6 647 301 голосів, що складає 100,000% 
від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирі-
шили: визнати, що діяльність ПАТ «Львівський завод гідромеханічних пере-
дач» за підсумками 2016 року була збитковою. 9) Схвалення договорів, що 
були укладені акціонерним товариством у 2016 році. ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 
6 647 301 голосів, що складає 100,000% від загальної кількості голосів ак-
ціонерів, які беруть участь у Зборах. Вирішили: керуючись нормою ч.1 ст.33 
Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення Наглядо-
вої ради ПАТ «Львівський завод гідромеханічних передач» про укладення 
акціонерним товариством договорів у 2016 році, що були прийняті за пері-
од здійснення нею своїх повноважень. 6. Інформація про дивіденди. ди-
віденди протягом звітного року не виплачувалися.

директор  свiрщ сергiй Миколайович

ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ЛЬвIвсЬкиЙ ЗАвОд гIдРОМехАНIЧНих ПеРедАЧ»
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017рік

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «ОвОЧеве», 21036730, 
67810 Одеська область Овiдiопольський 
с. Петродолинське вул. виноградна, 71, 
/048/ 741-57-59

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

24.04.2018р.

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

оvocheve.at.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «стРАхОвА 
кОМПАНIЯ «ОстРА», 14288111, 
65026 Одеська область д/н м. Одеса 
вул. Пушкiнська,13, (048) 724-68-30

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

24.04.2018р.

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

www.ostra.com.ua

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 

тОвАРиствО «киЇвОбЛАгРОтехПОстАЧ». 2. Код за 
ЄДРПОУ 00913516. 3. Місцезнаходження 03115 Київ Святошинська 20.  
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4502686, (044) 4502700 5. Елек-
тронна поштова адреса Irina@texsnab.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації texsnab.kiev.ua/zvit.html 7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифі-
кати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2  
розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.

II. текст повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Про-

токол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у 
зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Ревiзiйної 
комiсiї, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 
Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено. 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Про-
токол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у 
зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (фізичною особою не 
надано згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї, володіє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, володіє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 8 
років. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено. 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Про-
токол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у 
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадо-
ва особа Козіс Олександр Миколайович (фізичною особою не надано згоди 
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової 
ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала у складі На-
глядової Ради - 11 років 4 місяця, із них Головою Наглядової Ради – 3 роки. 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Про-
токол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у 
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадо-
ва особа Бей Наталія Олександрівна (фізичною особою не надано згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради, 
володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 8 років. 

Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року прийнято рішення (Про-
токол вiд 24.04.2018 року) про припинення повноважень посадової особи у 
зв’язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової Ради. Посадо-

ва особа Сенюта Ігор Васильович (фізична особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних), який займав посаду Член Наглядової ради, 
володiє часткою в статутному капіталі емітента 0%, володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді - 3 роки. 

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від  
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, відбу-
лись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради 
Козіса Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних ), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 ак-
цій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Голова Наглядової 
Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від  
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, від-
булись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової 
ради Бей Наталію Олександрівну (фізична особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій 
особі: 0 акцій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Прав-
ління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. 

На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від  
24 квітня 2018 року), у зв'язку з переобранням членів Наглядової Ради, відбу-
лись зміни складу посадових осіб емітента. Обрано Членом Наглядової ради 
Сенюту Ігоря Васильовича (фізична особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі: 0 акцій. 
Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

На підставі рішення Наглядової ради (протокол від 24 квітня 2018 року), у 
зв’язку з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2018 року 
щодо обрання складу Наглядової ради, відбулась зміна складу посадових 
осіб емітента: Головою Наглядової ради обрано члена Наглядової ради Ко-
зіса Олександра Миколайовича (фізична особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних), на строк 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітен-
та не володіє. Розмір пакету акцій емітента, що належить посадовій особі:  
0 акцій. Представник акціонера ТОВ «АЗІЯ МОТОРС». Протягом останніх 
п'яти років обіймав наступні посади: Голова Правління, Член Наглядової 
ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2.
Генеральний директор Давиденко М.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
24.04.2018

(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 
тОвАРиствО "АвIАкОМПАНIЯ "укРАЇНсЬкI веРтО-
ЛЬОти"

2. Код за ЄДРПОУ: 31792885
3. Місцезнаходження: 04080, мiсто Київ, вулиця Кирилiвська, 19-21
4. Міжміський код, телефон та факс: +38044455-96-87 +38044455-72-40
5. Електронна поштова адреса: info@ukrcopter.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Загальними зборами Товариства 23.04.2018 прийнято рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв (у тому числi 
договорiв про розмiщення грошових коштiв на строковому депозитi, договорiв 
про надання банкiвської гарантiї, договорiв про вiдступлення права вимоги 
(цесiї) на отримання грошових коштiв за господарськими договорами, кредитнi 
договори, договори застави (включаючи, але не обмежуючись – договори за-
стави майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами)), якi мо-
жуть укладатися Товариством до 22 квiтня 2019 року (включно), якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт i послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, пере-
вищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi То-
вариства. Гранична сукупна вартiсть всiх правочинiв, вказаних в цьому пунктi не 
повинна перевищувати 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв гривень 00 копiйок). 

Надати Головi правлiння – Генеральному директору Товариства, а також iншим, 
визначеним Головою правлiння Товариства особам, повноваження щодо укла-
дення/вчинення таких правочинiв вiд iменi Товариства.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 1 078 576 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 927,14.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 000 (одна тисяча) штук голосую-
чих простих iменних акцiй Товариства.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах: 1 000 (одна тисяча) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства.

Пiдсумки голосування:
«ЗА» - 1 000 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв.
«ПРОТИ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi 

голосiв акцiонерiв.
III. Підпис

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

2. Найменування посади Ткаченко Володимир Володимирович
Голова Правлiння-
Генеральний директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «дуНАЙсудНОРеМОНт»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35855645
3. Місцезнаходження емітента: 68600 м.Iзмаїл вулиця Судноремонтникiв, 

будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04841)39160 (04841)39182
5. Електронна поштова адреса емітента: izmssrz@izmdss.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.idsr.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинiв
2. текст повідомлення

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Нагля-
дова рада Товариства; предмет правочину - придбання мелопрокату

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 27577086,20 грн.

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.) (у вiдсотках) - 19.9432

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 23.603

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядовою 
радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Товариства

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Наглядова 
рада Товариства; предмет правочину – придбання послуг з ремонту суден

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 15234827,50 грн.

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках)(станом на 31.12.2017р.) - 11,0175

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 13,039

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядо-
вою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Това-
риства

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - вiдсутнi

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного право-
чину, назва уповноваженого органу, що його прийняв - 24.04.2018р. Нагля-
дова рада Товариства; предмет правочину - надання послуг з ремонту су-
ден

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства - 15547853,64 грн.

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi(станом на 31.12.2017р.) - 138278,00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017р.)(у вiдсотках) - 11,2439

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (станом на 01.01.2017р.) - 116836.00 тис.грн.

спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (станом на 01.01.2017р.) (у вiдсотках) - 13,31

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо 
рiшення приймається загальними зборами) - рiшення прийняте Наглядо-
вою радою Товариства одноголосно усiма членами Наглядової ради Това-
риства

додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного 
товариства - вiдсутнi

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сiдяков Валерiй Олександрович
          М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

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

1. Повне найменування емітента: ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «дОНеЦЬкиЙ МетАЛуРгIЙНиЙ ЗА-
вОд»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191164
3. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгі-

вельна, буд. 106А
4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 9439487, (062) 2612301
5. Електронна поштова адреса: osp@dmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

II. текст повідомлення
24.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПАТ «ДМЗ», а 

саме:
- припинено повноваження голови наглядової ради Надича Ігора Богда-

новича, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на по-
саді з 27.02.2018р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Гурєєва Максима 
Костянтиновича, на підставі рішення загальних зборів товариства (прото-
кол від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Соколової Людмили 
Володимирівни, на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол 
від 24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посаді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена наглядової ради Горбачової Тетяни 
Іванівни, на підставі рiшення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте на вимогу чинного законодавства. Особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа перебувала на по-
саді з 26.07.2017р. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови та члена наглядової ради Лащенка Ігора Ми-
колайовича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.) та рішення наглядової ради (протокол від 24.04.2018р.). Рішен-
ня прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядової ради. 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано стро-
ком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання особа за-

ймала посади: заступник генерального директора з зовнішньоекономічної 
діяльності та збуту продукції. Особа акціями товариства не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є 
представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.

- обрано на посаду члена наглядової ради Надича Ігора Богдановича на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 24.04.2018р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу об-
рано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До обрання 
особа займала посади: директор дирекції з управління власністю, член на-
глядової ради, голова наглядової ради. Особа акціями товариства не воло-
діє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Особа є представником акціонера - Компанія ФІНТЕСТ ТРЕЙДИНГ КО ЛІМІ-
ТЕД (FINTEST TRADING CO LIMITED), реєстраційний код НЕ51541.

- обрано на посаду члена наглядової ради Соколову Людмилу Володими-
рівну на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового 
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів товари-
ства. До обрання особа займала посади: заступник генерального директора 
з фінансів, член наглядової ради. Особа акціями товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Осо-
ба є представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.

- обрано на посаду члена наглядової ради Гурєєва Максима Костянти-
новича на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 
24.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового 
складу наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особу обрано строком до наступних річних загальних зборів това-
риства. До обрання особа займала посади: директор дирекції з правового 
забезпечення, директор дирекції з юридичного забезпечення, член нагля-
дової ради. Особа акціями товариства не володіє. Особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником 
акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178.

- обрано на посаду члена наглядової ради Горбачову Тетяну Іванівну на 
підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 24.04.2018р.). 
Рішення прийняте у зв’язку з необхідністю обрання нового складу наглядо-
вої ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано строком до наступних річних загальних зборів товариства. До об-
рання особа займала посади: директор дирекції стратегічного планування 
та економічного аналізу, член наглядової ради. Особа акціями товариства 
не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа є представником акціонера - ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 
30939178.

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 (ініціали та прізвище керів-
ника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 25.04.2018 М.П.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017 рік І. Основні відомості 
про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента ПРивАтНе АкЦІОНеР-
Не тОвАРиствО «дНIПРОПетРОвсЬк-АвтО», 20220933, 
пр. Працi, 16, м. Днiпро, Соборний (Жовтневий) район, Днiпропетровська об-
ласть, 49041, Україна, (056)765-91-06 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію wwwdnipropetrovsk-avtoukravtoua / юридична інформація 4. Наймену-
вання, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ-96» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 
23909055 5. Інформація про загальні збори: - чергові загальні збори акціонерів 
відбулися 20.04.2017 року. Кворум зборів: 99,74% до загальної кількості голосів. 
Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства 
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження 
рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi Товариства за 2016 
рiк. 8. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та за-
твердження нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої 
особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з 

державної реєстрацiї Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову 
Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його пiдписання. 13. При-
пинення повноважень членiв Наглядової Ради. 14. Обрання членiв Наглядової 
Ради. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядо-
вої Ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповнова-
жується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період звітний попередній
Усього активів  116844 126645
Основні засоби (за залишковою вартістю) 60163 61300
Довгострокові фінансові інвестиції  20 20
Запаси 10976 8651
Сумарна дебіторська заборгованість  37673 48398
Грошові кошти та їх еквіваленти 2637 3169
Власний капітал 64703 60202
Статутний капітал 61494 61494
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 957 -3544
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 873 874
Поточні зобов'язання і забезпечення 51268 65569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,37 0,41
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн) 0,37 0,41
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12298748 12298748
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 
загальна номінальна вартість   у відсотках від статутного капіталу 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду 0 0

генеральний директор _____________________ в.в. Федаш
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Повідомлення про проведення загальних зборів
до відома акціонерів 

ПРивАтНОгО АкЦІОНеРНОгО тОвАРи-
ствА «АРтсеРвІс»

 (код ЄДРПОУ - 20836479)
Приватне акціонерне товариство «Артсервіс» (далі Товариство), яке 

зареєстроване та знаходиться за адресою: 79018, місто Львів, вул. Антоно-
вича, 47, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 
травня 2018 року, о 11 год. 00хв. за адресою: м. Львів, вул. винничен-
ка,  8 кабінет правління. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та 
уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах: реєстрація акці-
онерів для участі в зборах почнеться о 10 год. 30 хв. Та закінчиться о 10 год. 
55 хв.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах складеного станом на 24 годину 23 травня 2018 року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1 . Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2 . Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3 . Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

4 . Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

6 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-
ра Товариства за 2016 рік.

7 . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізо-
ра Товариства за 2017 рік.

8 . Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9 . Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10 . Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік та покриття збитків.
11 . Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.
12 . Прийняття рішення про вчинення головою правління та наступне 

схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочи-
нів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис.грн.)

Найменування показника Період (на 
31.12 

звітного 
періоду ) 

Період (на 
31.12 

звітного 
періоду ) 

2016 2017
Усього активів 3096,0 3979,9
Основні засоби 362,0 261,4

Запаси 916,0 959,6
Сумарна дебіторська заборгованість 1172,0 1714,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 573,0 955,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2632,0 2840,5
Власний капітал 2634,0 2841,3
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал 0,8 0,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - -
Поточні зобов'язання і забезпечення 462,0 1138,6
Чистий фінансовий результат : прибуток 
(збиток) 

347,0 208,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100
Чистий прибуток збиток на одну акцію 3,5 2,1

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно 
мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для пред-

ставників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства. 
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами 

під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79008, м. Львів,  
вул.. Винниченка, 8 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 17-
00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загаль-
них зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень 
щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в 
частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 
http://artservice.lviv.ua/.

додаткова інформація для акціонерів товариства:
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 
Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначен-
ням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/
або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про-
екту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 
може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Роз-
ний В Тел.0503704380

Правління товариства.

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «киЇвсЬке сПеЦІАЛІЗОвАНе 
будІвеЛЬНО-МОНтАж Не уПРАвЛІННЯ №1», 03450264, 
03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 108, корпус 2, офіс 2,  
044 502-61-42

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://stockmarket.gov.ua/

http://03450264.smida.gov.ua/

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «еРА», 
13711145, 08704, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 72, 
0457266637

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

23.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://13711145.infosite.com.ua 

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВЗП-2», 25276677, 03680 м.Київ вул. Смольна, 7, (044) 
258-79-45

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «вЗП-2»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для опублі-
кування в офіційному друкованому виданні) ПубЛІЧНе 

АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «АеРОк ОбухIв»
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне 
акцiонерне товариство «Аерок Обухiв», 20576280, вул. Промислова, 6, 
м. Обухiв, Обухiвський, Київська, 08700, /04572/ 6-66-06 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.aeroc.ua/oao/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «Арка», 31520115

5. Інформація про загальні збори:
27.12.2017, позачергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ».
2. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ». 
3. Про затвердження звіту ліквідаційної комісії відносно ліквідації  

ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
31.08.2017, позачергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ».

2. Про затвердження (схвалення) укладених ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» 
правочинів із заінтересованістю.

3. Відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
4. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
5. Прийняття рішення про ліквідацію ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ», затвер-

дження порядку та строків проведення ліквідації Товариства та порядку 
пред'явлення кредиторами своїх вимог.

6. Припинення повноважень голови правління ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
7. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
06.03.2017, чергові
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за 2016р.
3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ»» за 2016 р.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії та річного звіту ПАТ «АЕРОК 

ОБУХІВ» за 2016 р.
5. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ» за результа-

тами діяльності 2016р.
6. Затвердження основних напрямків роботи на 2017 р.
7. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АЕРОК ОБУХІВ».
9. Про затвердження (схвалення) укладених значних правочинів.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів (попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів).
6. Інформація про дивіденди:
За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 

дивідендів не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХЕРСОН - АВТО», 03112900, Херсонська , д/н, 73034, м.Херсон, 
Миколаївське шосе, 5км. 0552 37-32-03,

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://kherson-avto.ukravto.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті ТОВ «Трансаудит», 23865010 

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

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2017 року. Кво-
рум зборів: 99,9977% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів То-
вариства.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії То-
вариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звіт-
ності Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсум-
ками діяльності Товариства у 2016 році.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-
вариством протягом року.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товари-
ства.

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-
туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визна-
чення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
14. Обрання членів Наглядової Ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової Ради.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денного 
№ 1-8, 10-13 та № 15 рішення «за» прийнято 100 % голосів акціонерів, які за-
реєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З питання № 9 
«за» – 434 460 голосів, тобто 91,151701 % голосів акціонерів (їх представників) 
від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. З питання № 14 до 
складу Наглядової Ради обрано терміном на три роки Козіса Олександра Ми-
колайовича, Бей Наталію Олександрівну, Сенюту Ігоря Васильовича.

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

ємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 18443 15383
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14866 12450
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1025 1479
Сумарна дебіторська заборгованість 180 172
Грошові кошти та їх еквіваленти 811 209
Власний капітал 2392 1308
Статутний капітал 4766 4766
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5235 6319
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 16051 14075
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«хеРсОН - АвтО»



№80, 26 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

397

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 

«Монастириське заводоуправління будівельних матеріалів»; 00291575; 
48300, Тернопільська обл., Монастириський р-н, м. Монастириська, вул. Сі-
чових Стрільців, 44; (03555) 2-14-41, 2-15-41.

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «МОНАстиРисЬке ЗАвОдОуПРАвЛІННЯ будІвеЛЬНих МАтеРІАЛІв»

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 

«Підволочиська фабрика пластмасових виробів»; 00310261; 47800, Терно-
пільська обл., Підволочиський р-н, селище Підволочиськ, вул. Галицького, 77; 
(03543) 2-14-67.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pfpv.afr.net.ua.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «ПІдвОЛОЧисЬкА ФАбРикА ПЛАстМАсОвих виРОбІв»

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 Пло-

дорозсадник «Скала - Подільський»; 00855919; 48720, Тернопiльська обл., 
Борщівський р-н, смт. Скала – Подільська, вул. Купчинського, 13; (03541)  
5 11 74, 2-38-15.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: https://www.plodorosadnik.info

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО ПЛОдОРОЗсАдНик «скАЛА - ПОдІЛЬсЬкиЙ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Стрий-iнжинiринг», 01423079, Крива, 41-Б. кімн. 202,  

м.Стрий, Стрийський, Львівська, 82400, (03245) 7-70-36
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

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

річну інформацію: 01423079.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«стРиЙ-IНжиНIРиНг»

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «НIФАР», 
00204470, Чернігівська , 
Нiжинський р-н, 16611, м. Нiжин, 
Березанська, 108 (04631) 42-242 

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

25.04.2018

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

nifar.in.ua

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «техМАш-
РеМОНт», 
05495590 Київська обл., м. Бiла 
Церква, 09108, 
вул. Леваневського 87а (04563)7-33-94,

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

25.04.2018

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

www.tekhmash.com.ua

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «стРАхОвА 
кОМПАНIЯ «деФеНсА», 
32559281, вулиця Тимофiя Шамрила 
будинок 15-А, м. Київ, Шевченкiвський р-н 
м. Києва, 04112, Україна, (044)354-24-87

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

25.04.2018

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

www.defensa.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 р.
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 «вIННиЦЬкиЙ 
уНIвеРМАг», 01557213, 21100 
вiнницька область - м. вiнниця площа 
гагарiна, 2, (0432) 35-32-02

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

24.04.2018

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

univ.ucoz.org
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення
 цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«дунаєвецька меблева фабрика», 21312784, вул.Могилівська, 23, м. Ду-
наївці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл., 32400, (03858) 31067

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «дуНАЄвеЦЬкА МебЛевА ФАбРикА»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватна фiрма «дiта», 
22768049, вул. Європейська 5, м. Хмельницький, Хмельницька, 29009, 
(0382) 79-44-99

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

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

ПРивАтНА ФIРМА «дIтА»

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвА-
РиствО «АРЦиЗЬке хЛІбО-
ПРиЙМАЛЬНе ПІдПРиЄМствО», 
00955236, вул. Європейська, 44, м. Арциз,  
Арцизький р-н, Одеська область, 68400,  
0 (4845) 3-13-78

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

25.04.2018

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

https://usilos.com/arziz-hpp/

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвА-
РиствО «бАЛтсЬке хЛІбО-
ПРиЙМАЛЬНе ПІдПРиЄМствО», 
00955213, вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балт-
ський р-н, Одеська область, 66161, УКРАЇНА, 
04866 259-13

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

25.04.2018

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

https://usilos.com/balta-hpp/

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Промстроймонтаж», 32737481, Вул. ДВIРЦЕВА, 10, K.69, 

м.Краматорськ, д/н, Донецька, 84301, (06264) 4-97-55
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

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

річну інформацію: astrontd.org.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ПРОМстРОЙМОНтАж»

Річна інформація ПрАт «галка» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «ГАЛКА», 00376656, вул. Заповітна, 1, м. Львів, Шевченків-

ський, Львівська, 79019, 0322/240-91-68
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

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

річну інформацію: http://galca.bfg.lviv.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«гАЛкА»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос», 02470371, 

Японська, 7, Львiв, Франкiвський, Львівська, 79013, (032) 235-07-10
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.biblios.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ЛЬвIвсЬкА ФАбРикА ПАПеРОвО-бIЛОвих виРОбIв «бIбЛЬОс»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «АГ-
РОФОС», код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження – 01133, м. Київ, 

Печерський р-н, пров. Лабораторний, 3, телефон -044 490-57-95,  
044 522-84-71. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018р. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію 
24914236.smida.gov.ua. Голова правління Гавриленко В.М.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«АгРОФОс»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе хМеЛЬ-
НиЦЬке ОбЛАсНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
ПО туРиЗМу тА екскуРсІЯх «хМеЛЬНиЦЬк-
туРист», 02651606, вул. Прибузька 6, м. Хмельницький, Хмельниць-
ка обл.., 29000, (0382) 70-24-95

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «НОсIвсЬке хЛIбО-
ПРиЙМАЛЬНе ПIдПРиЄМствО», 
00957838
17100, Чернігівська обл., м. Носiвка, вул. Київ-
ська, буд. 9 (04642) 21473

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

25.04.2018

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

nos_khp.emitent.org.ua

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Луцьк Фудз», 00377163, Волинська обл. Луцький р-н 45632 
с. Змiїнець Левадна, 2А, 0332 778800

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ЛуЦЬк ФудЗ»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«шепетiвський Агроспецпостач», 00914208, Подільська, 74, м.Шепетiвка, 
Шепетівський, Хмельницька, 30400, (03840) 40664

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «шеПетIвсЬкиЙ АгРОсПеЦПОстАЧ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента Приватне акцiонерне товариство «Експеримент», 14185196, 
18029 Черкаська область д/в мiсто Черкаси Ярославська 26,  

(0472) 32-13-58 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 3. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію experiment.at24.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«ексПеРиМеНт»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Холдингова компанiя «ЕКО-ДIМ»., 05393518, Каштанова, 1, 

с. Оглядів, Радехівський, Львівська, 80256, (032) 224-94-74
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: eko-dim.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«хОЛдиНгОвА кОМПАНIЯ «екО-дIМ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітен-
та ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-
ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО», 00952597, 
19400 Черкаська область Корсунь-Шевченкiвський м. Корсунь - 

Шевченкiвський пров. Промисловий, 6, /04735/ 3-16-00 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
http://hpp.at24.com.ua/ 

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«кОРсуНЬ-шевЧеНкIвсЬке хЛIбОПРиЙМАЛЬНе ПIдПРиЄМствО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗА-
ВОД «МЕГОММЕТР», 00226106, 20300 Черкаська область Уманський 

м.Умань вул.Небесної сотнi,49, /04744/ 3-27-20 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 26.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію megommetr.com

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«уМАНсЬкиЙ ЗАвОд «МегОММетР»
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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, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе 
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «АгРАРНО-
виРОбНиЧе ПІдПРиЄМствО «сОдРуже-
ствО», код за ЄДРПОУ 13438169, місцезнаходження: 52005 
Дніпропетровська область Дніпровський район смт.Слобожанське 
вул. 8 Березня буд.23, міжміський код 056, телефон 7538910 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії : 25.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://13438169.infosite.com.ua

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «ВIПОЛ», 02131516, Україна 03151 м.Київ вул. Волинська, 60, 
(044) 246-27-33

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://sites.google.com/site/vipolkiev/home

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «вIПОЛ»

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ОЛстАс», 
14220018Чернігівська , *, 14000, 
м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, 16 
(0462) 651-511,

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

25.04.2018

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

https://sites.google.com/site/pratolstas

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Маль-
ви», 05468140, вул. Вокзальна, 15, м. Боярка, Києво-Святошинський 

район, Київська область, 08150, (04598) 35-489. 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: http://05468140.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«МАЛЬви»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Рава-Руський маслозавод», 00446434, Л. Українки, 40, 

Жовква, Жовківський, Львівська, 80300, (03252) 614-23
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 23.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 00446434.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«РАвА-РусЬкиЙ МАсЛОЗАвОд»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. Повне 
найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Книжко-
ва друкарня наукової книги», 02475724, вул. Терещенківська, 4, літ. «Б», 

м.Київ, 01004, (044) 537-51-00. 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://02475724.infosite.com.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«кНижкОвА дРукАРНЯ НАукОвОЇ кНиги»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЛОКОН», 
14243404, 14005, м. Чернiгiв, 
пр. Миру, 53 (04622) 970149,

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

25.04.2018

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

https://sites.google.com/site/
pratlokon/

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «ЛОкОН»

Річна інформація ПрАт «Центр енергетичних інновацій» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Центр енергетичних інновацій», 00114057, вул.Шота Руставелі, буд.7, 

м.Львів, Личакiвський р-н, Львівська, 79005, (032) 276-28-98, 239-04-78
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

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

інформацію: www.lvivtep.bfg.lviv.ua 

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ЦеНтР еНеРгетиЧНих ІННОвАЦІЙ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «укРАЇНсЬкА кОМеРЦIЙНО-виРОб-
НиЧА ФIРМА сIЛЬсЬкОгОсПОдАРсЬких 
ПIдПРЄМств», 05470868, Україна Київська обл. Броварський р-н 
07400 м.Бровари Онiкiєнка О. ,125, (045)9454180

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 05470868.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента, який здійснив приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «ЧеРНIгIвсЬке ПIдПРиЄМствО ПО 
ПеРеРОбЦI тА РеАЛIЗАЦIЇ РибНих тОвАРIв 
«ЧеРНIгIвРибА», 14238455Чернігівська , Н-Заводський, 14021,  
м.Чернiгiв, вул.Старобiлоуька, 69 0462-651145,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 26.04.2018

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

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ХФК «Бiокон», 21672519, Україна Київська обл. Бориспiльський 
р-н 08320 село Велика Олександрiвка Бориспiльська, 9, +38 044 585 11 80

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.biocon-bc.com

тОвАРиствО З ОбМежеНОЮ вIдПОвIдАЛЬНIстЮ «хФк «бIОкОН»

Річна інформація емітента 
за 2017 р.

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

ПрАТ «Унiверсам №28 
«Вигурiвщина», 01293234, 02232, 
м.Київ, Закревського, б.61/2 
044-530-27-07. 

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

26.04.2018

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

www.vigur.kiev.ua.

ПРАт «уНIвеРсАМ №28 «вигуРIвщиНА»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Канiв-Гiдропроект», 22790971, Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канiв, 
вул. Енергетикiв, 69, 0473638888

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em22790971.ab.ck.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО «кАНIв-гIдРОПРОект»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР», 19015984, вул. Дегтярів-

ська, буд. 50, м. Київ, Шевченківський, 04112, (044) 4832720.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.sater.kiev.ua.

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«АкЦІОНеРНА кОМПАНІЯ «сАтеР»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ІНІЦІАТОР+», 24372433, ВУЛИЦЯ САКСАГАН-

СЬКОГО, будинок 36-Б, м. Київ, Голосіївський, 01033, (044)277-45-28
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: 24372433.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«ІНІЦІАтОР+»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1», 31925372, вул. Іоанна Павла ІІ,  

буд. 4/6, м. Київ, Печерський, 01042, (044) 528-35-16.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://www.agrobud1.com.ua/

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 
«АгРОбуд-1»
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Річна інформація ПубЛІЧНОгО АкЦІОНеРНОгО 
тОвАРиствА «ЗМІНА» за 2017 рік

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Змiна», Код ЄДРПОУ 22405648, Львів-
ська обл. , 80100, м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4, тел. (03249) 25463

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018

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

zmina.emiti.net

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Аудиторська фiрма ПП 
«IНФОРМАУДИТ», код ЄДРПОУ 
31058616 

5. Інформація про загальні збори Не скликались.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

приймалось

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

тОвАРиствО З ОбМеже-
НОЮ вІдПОвІдАЛЬНІстЮ 
«киЙбуд», 23509976, бульвар Івана 
Лепсе 7-в, приміщення 94, м. Київ, 
03067, (044)-502-15-97

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

24.04.2018

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

http://vidrada.kiev.ua/complex/news/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «М.Р.Аудит», 37569947

5. Інформація про загальні збори .Емітент (ТОВ) не є акціонернерним 
товариством, збори акціонерів не проводить

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

міжміський код та телефон емітента: ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «куЛЬЧиНсЬкиЙ сиЛIкАтНиЙ  
ЗАвОд», 05466878Волинська, Кiверцiвський, 45241, с.Кульчин, 
Заводська,1 0336598985,

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Аудит-ФАГ», 
25089923

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): 26.04.2017, кворум 89,5%

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

Річна інформація емітента 
цінних паперів

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПубЛIЧНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО ««щОРсЬке АтП 17446»», 03119612, 
15200, Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. 30р.Перемоги,33 (04654)21058

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http:// atp-17446.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ «НIЛ» , 38054314

5. Інформація про загальні збори: 19.04.2016 не відбулись чергові за-
гальні збори акціонерів в зв’язку з відсутністю кворуму.

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

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «джеЙ тІ ІНтеРНешНЛ кОМПАНІ 
укРАЇНА», 19345204, вул. Спаська, 30а, м.Київ, 04070, (044) 490-78-00

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://jti.pat.ua

Генеральний директор  ______ ХОЛЛОВЕЙ ПОЛ МАРТIН ЕССЕКС 
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  25.04.2018
  (дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «кОМПА-
НІЯ «киЇвеНеРгОхОЛ-
диНг» код за ЄДРПОУ 34239322
місцезнаходження: Проспект Науки, 
54Б, місто Київ, Україна, 03083
+380 (44) 209-41-23

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

20.04.2018

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

http://kievenergoholding.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «ФАРМА-
ЦевтиЧНе ПІдПРиЄМ-
ствО сПРАтЛІ», 20069005, 
02232, м. Київ, вул. Закревського, 
буд. 63, к. 1, 044 239-07-21

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

23.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://20069005.infosite.com.ua/

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«стАРОкОстЯНтиНIвсЬкиЙ 
сПеЦIАЛIЗОвАНиЙ кАР’ЄР»

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр», код 05471885, Хмель-
ницька обл., Старокостянтинiвський р-н, с. Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26, 
індекс 31134, тел./факс: (03854) 3-24-76

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

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

Голова правлiння Романюк Володимир Вiталiйович 24.04.2018
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік 

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвА-
РиствО «ЧОРНОМОРсЬкиЙ 
ПАЛивНиЙ теРМIНАЛ», 31886323, 
68000 Одеська область д/н м. Чорно-
морськ вул. Пiвнiчна, буд.2, 048-716-77-86

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

24.04.2018р.

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

www.itt.od.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«еНеРгОПОстАЧАЛЬНА кОМПАНIЯ 

«ЧеРНIвЦIОбЛеНеРгО»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-

міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цін-
них паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ЧЕРНIВЦIОБЛЕНЕРГО", 
00130760, Чернівецька , Першотравне-
вий, 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А 
(0372) 524-245, (0372) 584-996.

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

25.04.2018

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

http://oblenergo.cv.ua

голова Правління  Лозовський О.А.
25.04.2018 р.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів ПАт «ІтН» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Iнститут транспорту нафти», 00148429, вул. Артема, 60, м. Київ, 04050; 
тел. (044) 484-32-52

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

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

5. Загальні збори акціонерів у 2017 р. не проводились. Причина: про-
ведення зборів без повідомлення емітента та з порушенням законодав-
ства акціонером, який здійснює рейдерські дії. Відповідно, рішення про 
виплату дивідендів за результатами попереднього 2016 р. (у розмірі 7 коп. 
на одну просту акцію) не прийнято. Рішення про нарахування дивідендів 
за результатами 2017 р. буде прийняте річними загальними зборами акці-
онерів у 2018 р. Продовжується виплата дивідендів за всі попередні роки. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання диві-
дендів за відповідний рік - станом на дату проведення загальних зборів, 
що прийняли відповідне рішення. Строк виплати не обмежений. Порядок 
виплати дивідендів: через касу товариства у робочі дні, або банківським 
чи поштовим переказом згідно з заявами акціонерів. Генеральний дирек-
тор Заворотній В.Ф. підтверджує достовірність інформації.

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2018 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 «IНститут РеПРОдук-
тивНОЇ МедиЦиНи», 22903777, 
04107 м. київ шевченкiвський р-н 
вул. багговутiвська,1 лiтера Р-2, 
(044)503-07-59

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

26.04.2018р.

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

http://22903777.smida.gov.ua

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО стРАхОвА 
кОМПАНIЯ "текОМ", 
25050281, 65005 Одеська область 
Малиновський м.Одеса 
вул. Михайлiвська, 44, 
0487982850

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

25.04.2018

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

www.tig.com.ua

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «укРПРОМ-
сеРвIс», 19490745, 04119, 
м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 1, 
(044) 390-35-93

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

24.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://19490745.infosite.com.ua

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «НАукОвО-
виРОбНиЧе Об’ЄдНАННЯ 
«ПРАктикА», 24733539м. Київ , 
Святошинський, 03680, м. Київ, 
вул. Малинська, 20А (044) 423-55-80,

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

25.04.2018

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

www.practika.ua

ПРивАтНе  
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 

«тАРАщАПЛеМсІЛЬРибгОсП»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: ПРивАтНе АкЦІОНеРНе тОвА-
РиствО «тАРАщАПЛеМсІЛЬРибгОсП», 30228338, 09500, Київська 
область, Таращанський район, місто Тараща, вулиця Піонерська, буди-
нок 44-А, (066) 983-02-96  

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

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (за-
крите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акці-
онерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розмі-
щення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які 
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублі-

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «киЇвсЬке 
АвтОтРАНсПОРтНе ПІд-
ПРиЄМствО 13061» кОд 
ЄдРПОу 05440979 03022, м. Київ, вул. 
Васильківська, 24, тел. (044)377-73-33

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

26.04.2018

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

http://katp.avtologistika.com.

ПРивАтНе  
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО  

«кОМПАНІЯ «свIтАНОк»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Компанія «Свiтанок», 19327755, -, с. Мiстки, Пустомитiвський, Львівська, 
81119, (032) 232-42-86

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25/04/2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 19327755.infosite.com.ua

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 
«хМеЛЬНиЦЬке АтП-16854»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«хмельницьке АтП-16854», 03383993, вул. Київська 4, м. Хмельниць-
кий, Хмельницька обл., 29008, 0382725710

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: atp-16854.km.ua

ПРивАтНе  
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО 

«кАР’ЄРОуПРАвЛІННЯ»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кар'єроуправління», 05505526, Нова, буд., 1, с. Зелiв, Яворiвський, 
Львівська, 81082, (0322)2920799

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05505526.infosite.com.ua

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО «кАРе», 
23531220 м. Київ , Оболонський, 
04075, м. Київ, вул. Селянська, 1А 
(044) 431-84-49,

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

25.04.2018

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

http://kare.zvitat.com.ua/

ПРивАтНе  
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО  

«стРАхОвА кОМПАНІЯ  
«Акв гАРАНт»

Річна інформація емітента 
 за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «АКВ Гарант»; код за ЄДРПОУ – 22887185; місце-
знаходження – 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67; міжміський код та теле-
фон - (044) 454-75-25.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії – 24.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - www.akv-garant.ua.
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «беРеЗиН-
сЬкиЙ кхП», 00955221, 
Промислова,130, смт. Березине, 
Тарутинський р-н, Одеська область, 
68542, (04847) 3-18-98

2. Дата розкриття повного тексту річ-
ної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018

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

https://usilos.com/berezino-khp/

ПРивАтНе  
АкЦІОНеРНе тОвАРиствО «бРОвАРсЬкА 

дРукАРНЯ»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік. 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ», 02467191, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, буди-
нок 154, місто Бровари, Київська область, 07400, (04594) 40-140. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 02467191.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПРивАтНе АкЦIОНеРНе 
тОвАРиствО "укРАЇН-
сЬкА IНОвАЦIЙНО-
ФIНАНсОвА кОМПАНIЯ", 
25198262, м. Київ , Оболонський, 
04212, м. Київ, вул. Маршала 
Малиновського, 12-а 044 495 23 73,

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.uifc.kiev.ua

ПРивАтНе  
АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 

«сЛАвгОРОдсЬкиЙ АРМАтуРНиЙ 
ЗАвОд»

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Славгородський арматурний завод», 14308859., Дніпропетровська обл., 
Синельникiвський р-н, 52580, смт. Славгород, вул. Заводська,1, 
тел. (056) 767-35-84. 

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: saz.emitinfo.com

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

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

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

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

ПРивАтНе АкЦІОНеРНе 
тОвАРиствО «НивА», 
21318858, Індустріальна, 1а, 
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька 
область, 32300, Україна, 03849 51143

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

26.04.2018

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

www.zatniva.com.ua

ПРивАтНе  
АкЦIОНеРНе тОвАРиствО 

«АгРОкуЛЬтуРА»
Річна інформація  

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Агрокультура», 23268047, Чмоли,1, Львiв, Сихівський, Львівська, 79026, 
(032) 708450

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 23268047.infosite.com.ua

ПРАт  
«дIПРОбудМАшиНА»

Річна інформація  
емітента цінних паперів  

за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПрАТ «ДIПРОБУДМАШИНА», 00241212, 
01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, 15 
(044) 280-93-15.

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

26.04.2018

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

www.dibm.com.ua.

ПРивАтНе  
АкЦIОНеРНе тОвАРиствО  

«ПРОФI-ПАк»
Річна інформація емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПРОФI-ПАК», 31792911Дніпропетровська , -, 49049, м. Днiпро, 
вул. Далека,буд.2. 0985151401.

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію - pak.emitinfo.com
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
1. ПАТ 2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ 228
2. ТОВ А.В.С. 198
3. ПРАТ АВЕК ХОЛДИНГ 366
4. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА – АЕРОАЛЬЯНС»
78

5. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ 
«УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 

85

6. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ 
ВЕРТОЛЬОТИ

393

7. ПРАТ АВК 142
8. ПАТ АВРОРА 92
9. ПРАТ АВТОМОБІЛІСТ. 380
10. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 94
11. ПРАТ АВТОРАДІАТОР 313
12. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 15339
165

13. ПРАТ АГРА 334
14. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОДРУЖЕСТВО» 
188

15. ПРАТ АГРАРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СОДРУЖЕСТВО 

400

16. ПАТ АГРЕГАТ 195
17. ПРАТ АГРОБУД-1 401
18. ПРАТ АГРОКУЛЬТУРА 405
19. ПРАТ АГРОМАШ 90
20. ПРАТ АГРОМАШ 291
21. ПРАТ АГРОМАШКОМПЛЕКТ 226
22. ПРАТ АГРОМЕХАНІКА 142
23. ПРАТ АГРО-ПРОДУКТ 226
24. ПРАТ АГРОПРОММАШ 130
25. ПРАТ АГРОПРОММАШ 290
26. ПРАТ АГРОСЕРВІС-1 255
27. ПРАТ АГРО-СОЮЗ 257
28. ПРАТ АГРОТЕХНОЛОГІЯ 316
29. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 243
30. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 244
31. ПАТ АГРОФІРМА «8 БЕРЕЗНЯ» 369
32. ПАТ АГРОФІРМА «РОСІЯ» 11
33. ПРАТ АГРОФОС 398
34. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 325
35. ВАТ АҐРУС 24
36. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 272
37. ПРАТ АДМ ІЛЛІЧІВСЬК 273
38. ТОВ АЕРОК ОБУХІВ 396
39. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ
332

40. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 6
41. ПРАТ АЙ ПІ РІЕЛТ 31
42. ПРАТ АЙПЕК 105
43. ПАТ АІТ 81
44. ПРАТ АК «ПЕРЛИНА» 124
45. ПРАТ АКА 386
46. ТОВ АКСІОМА 297
47. ПРАТ АКТА 334
48. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» 
298

49. ПРАТ АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«САТЕР»

401

50. ПРАТ АЛБЕ-ГРУП 232
51. ПРАТ АЛЬПСЕРВІС 6
52. ПРАТ АЛЬТЕРА ФІНАНС 60
53. ПРАТ АЛЬФА-КАПІТАЛ 153
54. ПРАТ АЛЬФАСИСТЕМБУД 299
55. ПРАТ АНДЕЗИТ 324
56. ПРАТ АНТАРКТИКА 61
57. ПРАТ АПК-ІНВЕСТ 33
58. ТОВ АПТЕКА БІОКОН 281
59. ПРАТ АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ 342

60. ПРАТ АРМА-КЛАПАН 111
61. ПРАТ АРТЕМ-КОНТАКТ 88
62. ПРАТ АРТСЕРВІС 395
63. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ ХПП 398
64. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ ОКО 261
65. ПРАСТ АСТРО-ДНІПРО 258
66. ПРАТ АТМАШБУД 327
67. ПРАТ АТМАШБУД 328
68. ПАТ АТП – 16351 324
69. ПРАТ АТП-1 87
70. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК» 95
71. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ПЕРСПЕКТИВА-К»
216

72. ПРАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

398

73. ПАТ БАНК «ПОРТАЛ» 177
74. ПАТ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 76
75. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 63
76. ПАТ БАНК «ЮНІСОН» 295
77. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 236
78. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 30
79. ПАТ БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 247
80. ПАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ 219
81. ПРАТ БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
300

82. ПРАТ БАРИШІВСЬКА МТС 96
83. ПРАТ БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
322

84. ПРАТ БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 90
85. ПРАТ БЕЛКОМ 230
86. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП - 11856 378
87. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 343
88. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
6

89. ВАТ БЕРЕЖАНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 230
90. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КХП 405
91. ПРАТ БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО 359
92. ПРАТ БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
333

93. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 258
94. ПРАТ БІБЛЬОС 398
95. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
260

96. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

263

97. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

263

98. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 323
99. ПАТ БІЛОЛУЦЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 331
100. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
271

101. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

273

102. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

277

103. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

279

104. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 258
105. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ 

ЗАВОД
230

106. ПАТ БІО МЕД СКЛО 68
107. ПРАТ БІО МЕД СКЛО 84
108. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 383
109. ПАТ БМУ «ЛЬВІВГАЗИФІКАЦІЯ» 313
110. ПАТ БОГДАН МОТОРС 287
111. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13249
79

112. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 301
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
113. ПАРТ БОРОВИЦЬКЕ 82
114. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН
190

115. ПРАТ БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

384

116. ПАТ БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

289

117. ПРАТ БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ 405
118. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЖИТЛОПРОМБУД-8»
319

119. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«МІСЬКБУДІНВЕСТ»

154

120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7 152
121. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-62 

(ШІСТДЕСЯТ ДВА)
332

122. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 343
123. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

№53
316

124. ПАТ БУДКОМПЛЕКТ 86
125. ПАРТ БУДКОМПЛЕКТ 288
126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 10
127. ПРАТ БУДТРАНС 118
128. ПРАТ БУДТРАНС 119
129. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 96
130. ПРАТ ВАСІЩЕВО 10
131. ПРАТ ВЕЛИКА КРУЧА 116
132. ПРАТ ВЕРБААГРОТЕХ 335
133. ПРАТ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
361

134. ПРАТ ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ 
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

252

135. ПАТ ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК 109
136. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 79
137. ПРАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 

СКЛОЗАВОД 
177

138. ПРАТ ВЗП-2 395
139. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

367

140. ПРАТ ВИЖНИЦЬКИЙ ДОК 364
141. ПРАТ ВИНОГРАДАР 148
142. ПРАТ ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 336
143. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
318

144. ПРАТ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№6

89

145. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА 
«ГЛОРІЯ» 

85

146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«ГЛОРІЯ» 

380

147. ПРАТ ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

298

148. ПРАТ ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ 291
149. ПРАТ ВІКТОРІЯ 119
150. ПРАТ ВІННЕР 363
151. ПАТ ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО 20
152. ПРАТ ВІННИЦЯТУРИСТ 10
153. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ 
У ТВАРИННИЦТВІ

291

154. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 184
155. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 316
156. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 

«РОШЕН»
192

157. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ 
КОМБІНАТ

257

158. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ 397
159. ПРАТ ВІПОЛ 18
160. ПРАТ ВІПОЛ 75
161. ПРАТ ВІПОЛ 87
162. ПРАТ ВІПОЛ 400
163. ПРАТ ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ 

ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.
ЗАВАДСЬКОГО

80

164. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
165. ПРАТ ВЛАСНИЙ СЕРВІС 276
166. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» 78
167. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 83
168. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 293
169. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ 387
170. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬТУРИСТ 10
172. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
327

173. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД

118

174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД

120

175. ПРАТ ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 299
176. ПРАТ ВПМК «ПРОМСІЛЬГОСПІЗОЛЯЦІЯ» 108
177. ПРАТ ВСЕСВІТ 85
178. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 293
179. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО 137
180. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 14
181. ПРАТ ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ» 299
182. ВАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
191

183. ПРАТ ГАЛАКТОН 380
184. ПАТ ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 255
185. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 42
186. ПРАТ ГАЛКА 398
187. ПРАТ ГАЛС-К 77
188. ПРАТ ГАМАЛІЯ 166
189. ПАТ ГЕМОПЛАСТ 67
190. ТОВ ГЕОРГІЙ 6
191. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 340
192. ПРАТ ГІДРОСИЛА ГРУП 377
193. ПРАТ ГІДРОСИЛА ЛЄДА 378
194. ТОВ ГІПОХЛОРИД 334
195. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
138

196. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД 
«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»

151

197. ПРАТ ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ

274

198. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 130
199. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС 323
200. ПРАТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 324
201. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 342
202. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 292
203. ПРАТ ГОСПТОВАРИ 112
204. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 191
205. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» 255
206. ПАТ ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» 4
207. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 277
208. ПРАТ ГРАНІТ 59
209. ПРАТ ГРАНІТ 124
210. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНИ 250
211. ПРАТ ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ 165
212. ПРАТ ГУД ФУД ПЛЮС 143
213. ПАТ ГУСЯТИНМАШ 226
214. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
109
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
215. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ 

УКРАЇНА
402

216. ПАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 82
217. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 64
218. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

«ОЛІМПІЯ»
344

219. ПРАТ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР 
«СОСОНКА»

344

220. ПРАТ ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ

258

221. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ 
«ТАВРІЯ»

161

222. ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА 405
223. ПРАТ ДІТА 398
224. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 344
225. ПРАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 380
226. АТ ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА 

БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
359

227. ПРАТ ДНІПРОВУД 228
228. ПРАТ ДНІПРОДОРМОСТОБУД 361
229. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО 

ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ
316

230. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО 394
231. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
11203

365

232. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ 
КОМБІНАТ

365

233. ПРАТЗ 
ІІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 

313

234. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ 360
235. ПРАТ ДОМІНІК 134
236. ПРАТ ДОНАГРОІМПЕКС 148
237. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 28
238. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 36
239. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 171
240. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 

ЗАВОД
71

241. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ЗАВОД

94

242. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 286
243. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 394
244. ПАТ ДОНМОЛПРОМ 339
245. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД 252
246. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 332
247. ПРАТ ДПЗ «ДНІПРО» 92
248. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 79
249. ПАТ ДРУЖБА-ВМ 270
250. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
275

251. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

212

252. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

211

253. ПРАТ ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-
ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

212

254. ПРАТ ДУБНОНАФТОПРОДУКТ 118
255. ПРАТ ДУНАЄВЕЦЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 398
256. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 390
257. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 77
258. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 189
259. ПРАТ ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ 393
260. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 185
261. ПРАТ ДУНАЙСУДНОСЕРВІС 189
262. ПРАТ ЕКО-АЗОТ 112
263. ПРАТ ЕКО-ДІМ 399
264. ПРАТ ЕКСІМЕД 298
265. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТ 399

266. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ЗАХИСНИХ ПОКРИТЬ

88

267. ПРАТ ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ 14
268. ПРАТ ЕКСПОІНВЕСТ 95
269. ПРАТ ЕЛАКС 10
270. ВАТ ЕЛЕГАЛ 80
271. ВАТ ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ 25
272. ПАТ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ 92
273. ПРАТ ЕЛЕКТРОЗАВОД 121
274. ВАТ ЕЛЕКТРОКЕРАМІКА 230
275. ПРАТ ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС 69
276. ПРАТ ЕЛІТ ДЕКОР 210
277. ПРАТ ЕЛЬВОРТІ ГРУП 342
278. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 111
279. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС 142
280. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 58
281. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 65
282. ПРАТ ЕНЕРГІЯ 389
283. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 165
284. ПРАТ ЕНЕРГООБЛІК 369
285. ТОВ ЕНЕРГОПОСТАВКА 59
286. ПРАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
403

287. ДП ЕНЕРГОРИНОК 121
288. ПРАТ ЕРА 395
289. ПРАТ ЕРЛАН 332
290. ПРАТ ЕСМА 324
291. ПРАТ ЕУРОПА УА 188
292. ПРАТ ЕУРОПА УА СЕРВІС 188
293. ПРАТ ЄВРО-М-ТРАНС 340
294. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІМ 81
295. ПАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39
296. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 

АЛЬЯНС
107

297. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ ГРУП -УКРАЇНА 96
298. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 322
299. ПРАТ ЖАШКІВСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
81

300. ПРАТ ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 80
301. ТОВ ЖИТЛОБУД - 2 332
302. ПРАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 379
303. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ 

СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
53

304. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ 
СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ

90

305. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
306. ПРАТ ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ» 56
307. ПАТ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» 218
308. ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» 367
309. ПРАТ ЗАВОД «ПРИЛИВ» 319
310. ПРАТ ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО 

ПАЛИВА
126

311. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ІМ.СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ

7

312. ПАТ ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ

144

313. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 45
314. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ 248
315. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ 

ХІМІЇ
185

316. ПРАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТАПРОМИСЛОВОЇ 
ХІМІЇ 

388

317. ПРАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 326
318. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО 

СИНТЕЗУ «БАРВА»
367

319. ПРАТ ЗАГАЄЦЬКЕ 286
320. ПРАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 239
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
321. ПРАТ ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ 336
322. ПРАТ ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ 292
323. ПАТ ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО 8
324. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 315
325. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 317
326. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 222
327. ПРАТ ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР 298
328. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 94
329. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ 
159

330. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 330
331. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

ЗАВОД
321

332. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 130
333. ПРАТ ЗАПСИСТЕМАВТОМАТИКА 318
334. ПРАТ ЗВ’ЯЗОК 337
335. ПРАТ ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 

КОМБІНАТ
251

336. ПРАТ ЗЕЛЕНБУД 96
337. ПАТ ЗМІНА 402
338. ПРАТ ЗОЛОТІ ВОРОТА 216
339. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ 247
340. ПАТ ЗОРЯ 326
341. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТУРИСТ»

169

342. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

165

343. ТОВ ІДЦ «ГЛОБАЛ» 128
344. ПРАТ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 136
345. ПРАТ ІЗТ-АВТО 149
346. ПРАТ ІНВЕСТБУД-11 82
347. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«ІНВЕСТСЕРВІС»
121

348. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

391

349. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»

242

350. ПАТ ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»

243

351. ПРАТ ІНІЦІАТОР+ 401
352. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 388
353. ПРАТ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ
369

354. ПРАТ ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»

287

355. ПРАТ ІНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЇ 
МЕДИЦИНИ

403

356. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

15

357. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

282

358. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

285

359. ПАТ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ 403
360. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ВТОРМЕТ
345

361. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

351

362. ПАТ ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД

357

363. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 
ТРУБНИЙ ЗАВОД

113

364. ПРАТ ІНТЕРТЕК 10
365. ПРАТ ІНЮРПОЛІС 240
366. ПРАТ ІПОДРОМ 295

367. ТОВ ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ 
АКТИВ»

230

368. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17439

335

369. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА 
ТА МАСЛА

275

370. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 23
371. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10509 
71

372. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР 210
373. ПРАТ КАМ’ЯНСЬКИЙ 340
374. ПРАТ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РБУ
91

375. ПРАТ КАНІВ-ГІДРОПРОЕКТ 401
376. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
377. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 93
378. ПАТ КАПЛИНЦІВСЬКЕ 161
379. ПРАТ КАРБОН 369
380. ПРАТ КАРБОН 372
381. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 62
382. ПРАТ КАРГО ТЕРМІНАЛ 381
383. ПРАТ КАРЕ 404
384. ПРАТ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ 404
385. ПРАТ КАРТЕЛЬ 119
386. ПРАТ КАУЧУК 110
387. ТОВ КИЙБУД 402
388. ПАТ КИЇВМЕДПРЕПАРАТ 251
389. ПРАТ КИЇВМІСЬКБУД-1 300
390. ПРАТ КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ 235
391. ПРАТ КИЇВОБЛАГРО 196
392. ПРАТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 392
393. ПАТ КИЇВСОЮЗШЛЯХПРОЕКТ 27
394. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 81
395. ПРАТ КИЇВСПЕЦТРАНС 384
396. ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 170
397. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13061
404

398. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 
№1

395

399. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МЕНАС»

170

400. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД 

61

401. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
«ДАРНИЦЬКИЙ»

296

402. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

194

403. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

79

404. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 
ІМ. ПИСЬМЕННОГО

217

405. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

112

406. ПРАТ КИЯНИ 79
407. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 378
408. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ
341

409. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМТСТВО 
«АГРОБУДАВТОСЕРВІС»

375

410. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

378

411. ПРАТ КІРОВОГРАДТУРИСТ 378
412. ПРАТ КМИТІВСЬКИЙ МАЙСТЕР 62
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
413. ПРАТ КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ НАУКОВОЇ КНИГИ 400
414. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 7
415. ПАТ КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ 

РАЙАГРОПОСТАЧ
192

416. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 336
417. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 359
418. ПРАТ КОЛОС 32
419. ТОВ КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ 257
420. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«АКОРДБАНК» 
145

421. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ 387
422. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТК КРЕДИТ» 198
423. ПРАТ КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» 323
424. ПРАТ КОМПАНІЯ «БАСТІОН» 128
425. ПРАТ КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 358
426. ПРАТ КОМПАНІЯ «КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» 402
427. ПРАТ КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» 74
428. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 337
429. ПРАТ КОМПАНІЯ СВІТАНОК 404
430. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» 

М. ДНІПРО
361

431. ПРАТ КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА 283
432. ПАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 163
433. ПАТ КОНЦЕРН «ГАЛНАФТОГАЗ» 52
434. ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 81
435. ПРАТ КОНЦЕРН СТИРОЛ 299
436. ПРАТ КОРДОН АВІА СЕРВІС 165
437. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА СПМК 87
438. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 199
439. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» 288
440. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ 
294

441. ПРАТ КОРОСТИШІВГАЗ 295
442. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
399

443. ПРАТ КОРУМ УКРАЇНА 124
444. ПРАТ КОТС 218
445. ПАТ КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 53
446. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 

ЗАВОД
139

447. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 286
448. ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
287

449. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 334
450. ПАТ КРАСНОГРАДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16345
366

451. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ 
ПЕРЕСУВНОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ 
№28

318

452. ПАТ КРЕДОБАНК 60
453. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД 162
454. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 136
455. ПАТ КРИВОРІЖГАЗ 213
456. ПАТ КРИВОРІЗЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ПРОМИСЛОВО-ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ

235

457. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ

276

458. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 253
459. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 256
460. ПРАТ КРИСТАЛ 198
461. ПРАТ КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС
254

462. ПРАТ КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ 119
463. ПАТ КСУМ 79
464. ПРАТ КУА «ДОВІРА-КАПІТАЛ» 124
465. ПРАТ КУА «КУБ» 301

466. ПРАТ КУЛЕВЧАНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

57

467. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 402
468. ПРАТ КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС
366

469. ПРАТ ЛАН 358
470. ПАТ ЛЕГМАШ 253
471. ПАТ ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР 269
472. ПРАТ ЛІТ 152
473. ПРАТ ЛОКОН 400
474. ПРАТ ЛПГ 261
475. ПРАТ ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО - 

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
228

476. ПАТ ЛУБНИФАРМ 149
477. ПАТ ЛУБНИФАРМ 262
478. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ПРОЄКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ УКРАІНИ 
«ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

366

479. ПАРТ ЛУГИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 93
480. ПРАТ ЛУНАПАК 336
481. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 399
482. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ПИВЗАВОД 381
483. ПРАТ ЛЬВІВОРГЕС 55
484. ПАТ ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ 64
485. ПАТ ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«СВІТОЧ»
315

486. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП 14630 53
487. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ 

ЗАВОД «ІСКРА»
244

488. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ГІДРОМЕХАНІЧНИХ 
ПЕРЕДАЧ 

391

489. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 381
490. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ 257
491. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 299
492. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 165
493. ПРАТ МААК «УРГА» 376
494. ПРАТ МААК «УРГА» 376
495. ПРАТ МАЙСТЕР БРОК 288
496. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 148
497. ПРАТ МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ 54
498. ПРАТ МАЛЬВИ 400
499. ПРАТ МАНДАРИН ПЛАЗА 286
500. ПАТ МАРІУПОЛЬГАЗ 117
501. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «РОШЕН» 
259

502. ПРАТ МАРШАЛ7 329
503. ПАТ МЕГАНОМ 149
504. ПАТ МЕГАНОМ 150
505. ТОВ МЕГАПОЛІС ДКС 33
506. ПРАТ МЕЛІОРАТОР 73
507. ПРАТ МЕНЕДЖЕР 60
508. ПРАТ -МЕРКУРІЙ- 227
509. ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД 108
510. ПРАТ МЕТАЛИТ 340
511. ПРАТ МЕТАЛЛИСТ 340
512. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 350
513. ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 358
514. ПРАТ МЕХБУД 301
515. ПРАТ МЖК ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ 321
516. ПРАТ МИКОЛАЇВ-ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
252

517. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СУДНОКОМПЛЕКТ»

318

518. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО 
ТА ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ

335

519. ПРАТ МИКОЛАЇВТУРИСТ 10
520. ПРАТ МИКОЛАЇВХЛІБ 328
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
521. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 148
522. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
319

523. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД 96
524. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 334
525. ПРАТ МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 

ІСТОРІЙ
78

526. ПРАТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
«ЕЛТА»

367

527. ПРАТ М-ІНВЕСТ 340
528. ПАТ МІОРИТМ 49
529. ПРАТ МОЛНІЯ 233
530. ПРАТ МОЛНІЯ 240
531. ПРАТ МОНАСТИРИСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
397

532. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 63
533. ПРАТ М-СЕРВІС 78
534. ПРАТ М-СЕРВІС 197
535. ПАТ МТБ БАНК 320
536. ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 

«МРІЯ»
296

537. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 158
538. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 175
539. ПАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» 178
540. ПРАТ МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ЗАВОД 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «РЕГІНА»
74

541. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 342
542. ДПАТ НАК «УКРАГРОЛІЗИНГ» 218
543. ПРАТ НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ 36
544. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ГІПРОРУДА»
368

545. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

155

546. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ОРБІТА» 

81

547. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
548. ПРАТ НАФТАГАЗПРОМПРОЕКТСЕРВІС 314
549. ПРАТ НВО «РАССВЕТ-ЕНЕРГО» 317
550. ПРАТ НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ 7
551. ПРАТ НИВА 405
552. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
6

553. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

96

554. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІСКРА» 123
555. ПАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ 221
556. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 381
557. ПРАТ НІФАР 397
558. ПРАТ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД 272
559. ПРАСТ НОВИЙ ДНІПРО 258
560. ПРАТ НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 323
561. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 290
562. ПАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ 

СИРІВ
111

563. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС»

125

564. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ 127
565. ПРАТ НОВОПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
11

566. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЯ «ЛАДА» 367
567. ТОВ НОВОТЕХ-ІНВЕСТ 60
568. ПРАТ НОВЬЮЕНЕРГО 59
569. ПРАТ НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
399

570. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 120

571. ПРАТ НТВЦ «СПЕКТР-Т» 127
572. ПРАТ НТЦ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 132
573. ПРАТ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ХЕРСОНТУРИСТ»

169

574. ПРАТ ОБЛАСНЕ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ 
УПРАВЛІННЯ 
«ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВІС»

215

575. ПРАТ ОБЛПРОДКОНТРАКТ 83
576. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 392
577. ПРАТ ОВРУЧАНКА 79
578. ПРАТ ОВРУЧСІЛЬБУД 290
579. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 334
580. ПАТ ОДЕСАГАЗ 296
581. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
66

582. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 294
583. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 53
584. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
382

585. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД 262
586. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 246
587. ВАТ ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

287

588. ПРАТ ОКМА 118
589. ПРАТ ОКМА 127
590. ПАТ ОКСІ БАНК 229
591. ПАРТ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА 

ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ
289

592. ПРАТ ОЛСТАС 400
593. ТОВ ОМОКС 88
594. ПАТ ОРЛЕЯ 87
595. ПАТ ОСОКОР 261
596. ПРАТ ПАРАСОЛЬ 134
597. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 318
598. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 376
599. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 377
600. ПРАТ ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 373
601. ПРАТ ПЕРШИЙ ВАНТАЖНИЙ ПАРК 54
602. ПРАТ ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 
378

603. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 256
604. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
166

605. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 9
606. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15343
138

607. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 331
608. ПРАТ ПІДВОЛОЧИСЬКА ФАБРИКА 

ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ
397

609. ПАТ ПІДВОЛОЧИСЬКГАЗ 194
610. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

362

611. ПРАТ ПІДСЕРЕДНЄ 166
612. ПРАТ ПІРАМІС 340
613. ПРАТ ПІРОТЕКС 319
614. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 16
615. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 38
616. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 41
617. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 193
618. ПАТ ПЛАЗМАТЕК 385
619. ПРАТ ПЛАСКЕ 234
620. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 210
621. ПРАТ ПЛАСТМОДЕРН 81
622. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 254
623. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» 269
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
624. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» 81
625. ПАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 12
626. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ЛІТИНСЬКИЙ 91
627. ПРАТ ПЛОДОВОД 9
628. ПРАТ ПМК «ВОЛИНЬ» 82
629. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ 

ГАЗОМ «КИЇВПРОПАНГАЗ»
318

630. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ВІННИЦЯГАЗ» 

278

631. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«ЧЕРНІГІВТУРИСТ»

257

632. ПАРТ ПОВОРСЬКЕ РЕМОНТНО ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

299

633. ПРАТ ПОДІЛЬСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 143
634. ПРАТ ПОЛІГРАФІСТ 226
635. ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 
390

636. ПРАТ ПОЛІЕМОС 166
637. ПРАТ ПОЛІМЕР 82
638. ПРАТ ПОЛІМЕРАГРО 332
639. ПРАТ ПОЛІМЕР-ЧЕРКАСИ 171
640. ПРАТ ПОЛІСЕРВІС 95
641. ПАТ ПОЛОНИНА 286
642. ПАТ ПОЛТАВАГАЗ 135
643. ПРАТ ПОЛТАВАРИБГОСП 142
644. ПРАТ ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА 80
645. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА 
ЕКСКУРСІЯХ «ПОЛТАВАТУРИСТ»

169

646. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 47
647. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 80
648. ПРАТ ПРАКТИКА 404
649. ПРАТ ПРИКАРПАТБУД 367
650. ПРАТ ПРИКАРПАТСЬКЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
323

651. ПРАТ ПРИКАРПАТТЕХРЕСУРСИ 193
652. ПАТ ПРИКАРПАТТЯ 227
653. ПРАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 119
654. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 124
655. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 108
656. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА СПІЛКА 82
657. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 264
658. ПРАТ ПРОКСІМУС 78
659. ПАТ ПРОМБУД - 2 294
660. ПРАТ ПРОМБУД С 378
661. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
662. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ 314
663. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 293
664. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК 

«КИЇВЩИНА» 
68

665. ПАТ ПРОМІНЬ 6
666. ПАТ ПРОМІНЬ 8
667. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 398
668. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 405
669. ПРАТ ПТАХОКОМБІНАТ «БЕРШАДСЬКИЙ» 338
670. ПРАТ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ
300

671. ПРАТ РАВА-РУСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 400
672. ПРАТ РАДГОСП «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» 228
673. ПРАТ РАДЕХІВСЬКЕ АТП 14629 294
674. ПРАТ РАДІАНТ 252
675. ПРАТ РАЗНОБИТПРОДУКТ 155
676. ПРАТ РАЙАГРОБУД 336
677. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 58
678. ПРАТ РАЙКОМУНГОСП 337
679. ПРАТ РАЙПОБУТКОМБІНАТ 91
680. ПАТ РАССВЕТ 317
681. ПАТ РАССВЕТ 322

682. ПРАТ РБУ-1 89
683. ПРАТ РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 5
684. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ 

«ТОНІС-ЦЕНТР»
374

685. ПРАТ РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ 234
686. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 217
687. ВАТ РЕСТОРАН «ПОДІЛЛЯ» 95
688. ПАТ РЕШЕТИЛІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 379
689. ПРАТ РИЖІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 166
690. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ГЕКТАР 
296

691. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
692. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 358
693. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 364
694. ПАТ РІВНЕСІЛЬМАШ 255
695. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 383
696. ПАТ РІТЕЙЛ ГРУП 390
697. ПРАТ РММ 94
698. ПРАТ РОДИНА 359
699. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 93
700. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 161
701. ПРАТ РУСИН 121
702. ПРАТ САВОЙ ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ» 80
703. ПРАТ САД 170
704. ПРАТ САД УКРАЇНИ 271
705. ПРАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 238
706. ПРАТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 61
707. ПАРТ СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА 82
708. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП-15345 186
709. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДКІХ 

МАШИНОБУДУВАННЯ
300

710. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ОРГХІМ 111
711. ПП СИХІВСЬКЕ 137
712. ПРАТ СІЛЬБУД 227
713. ПРАТ СІЛЬПО РІТЕЙЛ 142
714. ПРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА»
78

715. ТОВ СІМІНВЕСТ 298
716. ПАТ СІТІБАНК 212
717. ПРАТ СК «АВЕРС» 78
718. ПАТ СК «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС» 72
719. ПРАТ СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 184
720. ПРАТ СК «ДЕФЕНСА» 397
721. ПРАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» 190
722. ПРАТ СК «САН ЛАЙФ» 64
723. ПРАТ СК «СТАР-ПОЛІС» 83
724. ПРАТ СК «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 196
725. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» 75
726. ПРАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ» 209
727. ПРАТ СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВІС 297
728. ПАТ СКАЙ БАНК 373
729. ПРАТ СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ 397
730. ПРАТ СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС» 228
731. ПРАТ СКАНДИК МОТОРС 316
732. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 258
733. ПРАТ СКАРБИ УКРАЇНИ 259
734. ПРАТ СКБ ЕЛЕКТРОЩИТ 314
735. АТ СКМ 162
736. ПРАТ СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 405
737. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 195
738. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯТОРІВ
293

739. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ

389

740. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 134
741. ПРАТ СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС 235
742. ПАТ СОНЯЧНЕ 106
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
743. ПРАТ СОЮЗ-АГРО-ПОЛІС 333
744. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 153
745. ПАТ СПЕКТР 243
746. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 382
747. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №507
262

748. ПРАТ СПОРТЕК 333
749. ПРАТ СПОРТЕК 337
750. ПРАТ СПС 375
751. ПРАТ СТАЛЬ 335
752. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 
131

753. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 

292

754. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 

297

755. ПРАТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 

402

756. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

330

757. ПРАТ СТАРОСАЛТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

169

758. ТОВ СТОЛИЦЯ 86
759. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 

ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
110

760. ПРАТ СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 357
761. ПРАТ СТРАХОВА «КОМПАНІЯ 

УКРГАЗПРОМПОЛІС – ЖИТТЯ» 
187

762. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 257
763. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» 110
764. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА 

СТРАХУВАННЯ»
134

765. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 391
766. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕШТАЛЬТ» 197
767. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ 

ШЛЯХИ»
132

768. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» 127
769. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 122
770. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
771. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 133
772. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» 26
773. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» 62
774. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 235
775. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 228
776. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 107
777. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН» 108
778. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВІ 

ГАРАНТІЇ» 
275

779. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 107
780. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ» 403
781. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА»
29

782. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ПОЛІС»

210

783. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ АКВ ГАРАНТ 404
784. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАРАНТ-СИСТЕМА 78
785. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОСТРА 392
786. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК 

ЛАЙФ
212

787. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
УКРГАЗПРОМПОЛІС 

173

788. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
УКРГАЗПРОМПОЛІС- ЖИТТЯ 

241

789. ПРАТ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» 62
790. ПРАТ СТРИЙ-ІНЖИНІРИНГ 397
791. ПРАТ СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 124
792. ПРАТ СТРОЙ-ІНТЕРН 377
793. ПАРТ СУВЕНІР 54

794. ПАРТ СУВЕНІР 80
795. ПАТ СУМИГАЗ 156
796. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 385
797. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
37

798. ПРАТ СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОТЕХСЕРВІС»

126

799. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 153
800. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

35

801. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ» 

86

802. ПРАТ СУХА БАЛКА 359
803. ТОВ ТАВРІЯ-В 341
804. ПРАТ ТАГАНЧА 258
805. ПРАТ ТАКСОСЕРВІС 89
806. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17137
95

807. ПРАТ ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП 404
808. ПАТ ТАСКОМБАНК 162
809. ПРАТ ТАХІОН 374
810. ПРАТ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ» 198
811. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 319
812. ПАРТ ТЕМП 92
813. ПРАТ ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 83
814. ПРАТ ТЕРА 317
815. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬАВТОГОСП 317
816. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ 165
817. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬКНИГА 337
818. ПАТ ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ 228
819. ВАТ ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО 241
820. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16127
300

821. ПАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛРИБОКОМБІНАТ 227
822. ПРАТ ТЕХМАШРЕМОНТ 397
823. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
9

824. ПРАТ ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ 331
825. ПРАТ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 

«ЕЛЕКТРОНІКА»
153

826. ПРАТ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» 142
827. ПРАТ ТОВАРНО-СИРОВИННА ФІРМА 

«ДНІПРООБЛОПТТОРГ»
365

828. ПРАТ ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ 
ЗАВОД

82

829. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» 368
830. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» 232
831. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 318
832. ПРАТ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «А» 170
833. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 329
834. ПРАТ ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 316
835. ПРАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2» 56
836. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1 368
837. ПАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 3 3
838. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6 340
839. ПРАТ ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
270

840. ПРАТ ТРОЯНІВСЬКЕ 96
841. ПРАТ ТРУББУДІНДУСТРІЯ 83
842. ПРАТ ТУЛЬЧИНМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 55
843. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

АПТЕКА № 90
225

844. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 10507

300

845. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП -10507 199
846. ПРАТ ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП-10557 58



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 

414

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
847. ПРАТ ТУРБОТА 126
848. ПАТ ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

«ЧОРНЕ МОРЕ»
154

849. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 57
850. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 85
851. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 175
852. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 281
853. ПРАТ УІФК-АГРО 167
854. ПРАТ УКРАЇНА 95
855. СПАТ УКРАЇНА 330
856. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ АСКА
152

857. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ АСКА

153

858. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ 341
859. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА 

КОМПАНІЯ
65

860. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ

330

861. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ

66

862. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ

288

863. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ

289

864. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ

405

865. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 

401

866. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

329

867. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

137

868. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

268

869. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

374

870. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ 210
871. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 318
872. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ - ПАТ 
КИЇВЗНДІЕП 

69

873. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»

128

874. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»

129

875. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЯ

258

876. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

239

877. ПРАТ УКРАЇНСЬКО-СИБІРСЬКИЙ 
ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ

167

878. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 326
879. ТОВ УКРГАЗ 57
880. ПРАТ УКРГАЗБУД 3
881. ПРАТ УКРГАЗБУД 55
882. ПРАТ УКРГАЗБУД 165
883. ПРАТ УКРГАЗОТРЕЙД 59
884. ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 64
885. ПРАТ УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ 226
886. ПРАТ УКРГІПРОБУМ 252
887. ТОВ УКРЕЛЕВАТОРПРОМ 74

888. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 252
889. ПРАТ УКРЕНЕРГОПРОМ 336
890. ТОВ УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС 148
891. ПРАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 367
892. ПРАТ УКРМЕДФАРМ 6
893. ПРАТ УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ 319
894. ПРАТ УКРПАПІРПРОМ 123
895. ПРАТ УКРПРИБОРСЕРВІС 199
896. ПРАТ УКРПРОММАШСЕРВІС 337
897. ПРАТ УКРПРОМ-СЕРВІС 403
898. ПРАТ УКРПРОФТУР 166
899. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 210
900. ПРАТ УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ 133
901. ПРАТ УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ 84
902. ПРАТ УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО - 

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
386

903. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ЗАВОД 
«МЕГОММЕТР»

399

904. ПАТ УМАНЬГАЗ 245
905. ПРАТ УМАНЬГАЗ 249
906. ПРАТ УНДІ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» 275
907. ПАТ УНІВЕР АГРО 245
908. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ТОПОЛЯ» 377
909. ПРАТ УНІВЕРСАМ 28 401
910. ПРАТ УНІВЕРСАМ № 16 167
911. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

«ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД»
336

912. ПАТ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
МАШИН

220

913. ПРАТ УЧБОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ОСВІТА»

319

914. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

61

915. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

187

916. ПРАТ УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

295

917. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА 
«ВІОЛА»

343

918. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СПРАТЛІ

402

919. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА 
ФАБРИКА

70

920. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЕЛЕВА 
ФАБРИКА

76

921. ПРАТ ФЕД 168
922. ПРАТ ФЕДІР 297
923. ПРАТ ФЕДОРІВСЬКЕ 167
924. ПАТ ФЕРМЕНТ 186
925. ПАТ ФЕРМЕНТ 284
926. ПАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 63
927. ПРАТ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 274
928. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ» 
33

929. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ПФБ КРЕДИТ» 

215

930. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 140
931. ПРАТ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«ІНФІКО»
95

932. ПРАТ ФІНПРОФІЛЬ 375
933. ПАТ ФІРМА «АВІАІНВЕСТ» 189
934. ПРАТ ФІРМА «АПЕКС» 315
935. ПРАТ ФІРМА «КРОН-ІНВЕСТ» 315
936. ПРАТ ФІРМА «МАГДА» 152
937. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 322
938. ПРАТ ФІРМА «ХЕРСОНОБЛАГРОБУД» 325
939. ПРАТ ФОЗЗІ ГРУП 152
940. ПРАТ ФОЗЗІ РІТЕЙЛ 143
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
941. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
942. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 363
943. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 364
944. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 13
945. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 

«АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»
116

946. ПРАТ ФОНДОВА КОМПАНІЯ
 «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»

131

947. ПРАТ ФОНДОВИЙ ДІЛЕР 299
948. ПРАТ ФОРУМ СЛАВУТИЧ 83
949. ТОВ ХАРКІВЖИТЛОБУД-1 374
950. АК ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 240
951. ПРАТ ХАРКІВПРОДМАШ 12
952. ПРАТ ХАРКІВСПЕЦАВТО 166
953. ПАТ ХАРКІВСПЕЦБУД 9
954. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 316
955. ПРАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5 370
956. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ 

№11
9

957. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 
СОЮЗ

316

958. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ 
ЗАВОД

314

959. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧМЕДПРИЛАД» 11
960. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ ВИРОБІВ
374

961. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

372

962. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

14

963. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА 
ПРЕСФОРМ

216

964. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КАНАТНИЙ ЗАВОД 12
965. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД «ПЛІНФА»
7

966. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
«ЕНЕРГОАТОМТЕХНІКА»

375

967. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

369

968. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

332

969. ПРАТ ХАРКІВТУРИСТ 9
970. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 166
971. ПРАТ ХАРКІВФОРМВИДАВ 216
972. ПРАТ ХАРКІВХАРЧПРОМ 167
973. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 369
974. ПРАТ ХАРМ 9
975. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 374
976. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 15
977. ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 396
978. ПРАТ ХЕРСОНБДЖОЛОПРОМ 334
979. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 343
980. ПАТ ХЕРСОНГАЗ 50
981. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ 

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
332

982. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ 
ВАЛІВ 

280

983. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 70
984. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 15
985. ПАТ ХІ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 377
986. ПРАТ ХІМПРОЕКТ 83
987. ПАТ ХІМТЕКСТИЛЬМАШ 44
988. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 199
989. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АТП 16854 404
990. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ 399
991. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА- АВТО 19

992. ПАТ ХМІЛЬНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ 
«РАЙАГРОХІМ»

336

993. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«КИЇВМІСЬКБУД»

79

994. ТОВ ХФК «БІОКОН» 401
995. ПРАТ ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦІЇ-ЗВ'ЯЗОК 300
996. ПРАТ ЦЕНТР ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 400
997. ПРАТ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 128
998. ТОВ ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ 88
999. ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО 223
1000. ПРАТ ЦИКОРІЙ 365
1001. ПРАТ ЦЮРУПИНСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 328
1002. ПАТ ЧЕКСІЛ 143
1003. ПАТ ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН 67
1004. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 388
1005. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
263

1006. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
УПРАВЛІННЯ №525

286

1007. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

80

1008. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ 
КОМБІНАТ

344

1009. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 365
1010. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОСЕРВІС 46
1011. ПАТ ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО 178
1012. ПРАТ ЧЕРНІГІВРИБА 401
1013. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 

ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»
131

1014. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 63
1015. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 86
1016. ПРАТ ЧОРНОБАЙАГРОХІМ 262
1017. ПАТ ЧОРНОМОРГІДРОЗАЛІЗОБЕТОН 164
1018. ПРАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ 

ТЕРМІНАЛ
403

1019. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 123
1020. ПРАТ ЧОРТКІВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «АГРОПРОМТЕХНІКА»
342

1021. ВАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ» 231
1022. ПАТ ЧОРТКІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 341
1023. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 375
1024. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 268
1025. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ 399
1026. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 109
1027. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

КОМБІНАТ
110

1028. ПРАТ ШЛЯХБУД 210
1029. ПРАТ ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА 

ДІЛЬНИЦЯ №7
300

1030. ПАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ

375

1031. ПРАТ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №33 

282

1032. ПАТ ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 17150

173

1033. ПРАТ ШУБИНОСТАВСЬКЕ 367
1034. ПАТ ЩОРСЬКЕ АТП 17446 402
1035. ПРАТ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 

«АРСЕНАЛ»
110

1036. ПРАТ ЯВОРІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

96

1037. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 286
1038. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 182
232

1039. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 182

233

1040. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 54
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 200 
За мов лен ня № 18080/4
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
25.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


