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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС-ЖИТТЯ»

Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41А
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«Укргазпромполiс-Життя» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядо-
вою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») згідно п.5 ст.47 За-
кону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 29 травня 2018 
року за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната 
переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 годин до 10.55 годин. По-
чаток зборів о 11.00 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в За-
гальних зборах 23 травня 2018 року (станом на 2400) .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства;
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

4. Про приватне розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено роз-

міщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання 

повноважень щодо: 
• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та 
акції повністю оплачено); 

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій; 

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 
• повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом То-
вариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рі-
шення про відмову від розміщення акцій; 

• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про 
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це 
в офіційному друкованому органі.

7. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товари-
ства, яким надаються повноваження: 

− отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від ви-
користання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких 
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами 
приватного розміщення акцій); 

− проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення; 

− проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій; 

− проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій.

8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не го-
лосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Това-
риства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів 
необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодав-
ства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до 
дати прове дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайо ми тися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку ден ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната переговорів, кожну п’ятницю 
в робочий час з 14-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних 
зборів – також у місці їх проведення Особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами: заступник Генеральний директор То-
вариства Сухина Ігор Іванович. 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного пи-
тання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відпо-
відно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товари-
ства – http://ugpp-life.com.ua в розділі «Компанія».

Станом на 16.04.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсила-
ється повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість 
простих іменних акцій ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя» становить  
150 000 (сто п’ятдесят тисяч) штук;кількість голосуючих акцій –150 000 (сто 
п’ятдесят тисяч) штук; неголосуючих акцій – 0 штук. Довідки за телефоном: 
044 220 42 52; 044 220 42 31.

Затверджено Наглядова Рада ПрАТ «СК «Укргазпромполіс - Життя»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Сухина І.І. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛiС-ЖИТТЯ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КАЛЬЧИЦЬ-
КИЙ КАР`ЄР", 00292238, д/н, село 
Кальчик, Володарський, Донецька об-
ласть, 87040, (06246)24170

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

kalchik-karier.com

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПЛАСТ 
МАРКЕТ", 25456847 Московський, 
61001, м. Харкiв, вул. Тюрiнська, 3-А, 
кв. 18. (057) 7323494,

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

26.04.2018

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

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010799341716

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРТАРА-
ВОЛАНПАК", 04634535, м. Київ , 
Печерський р-н, 01103, м.Київ, 
вул. Кiквiдзе 5, (044) 259-42-19,

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://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/
xml/show/113175

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕЛІТ ДЕ-
КОР», код за ЄДРПОУ 32044761, 
юридична адреса: 04114, м. Київ, 
вулиця Вишгородська, будинок 48, 
тел. (044) 502-24-74.

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

http:// elitedecor.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2017 рік
1.Загальні відомості:

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Шлях-
буд»

Код за ЄДРПОУ 14220580
Місцезнаходження: 14030, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Черні-

гів, вул. Одинцова, буд. 7-Б

Міжміський код та телефон емітента: (04622) 3-51-19, 3-50-14 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: Повний текст річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії розкрито 25.04.2018р.

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

Генеральний директор ПрАТ «Шляхбуд»  Домашенко В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХБУД»

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ 
БiРЖОВИЙ ХОЛДИНГ", 
37449410м. Київ , Печерський , 01004, м. Київ, 
вул. Шовковична, 42-44 044 490 20 55,

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

25.04.2018

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

http://univer.ua/ru/ueh/

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО  "СТРАХОВА КОМПА-
НiЯ" УНiВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛiС", 
31282197. 01135, м. Київ , Шевченкiвський р-н, 
вул. В.Чорновола, 20. 044 482 33 33,

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

http://unipolis.com.ua

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-
ТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 02971506
3. Місцезнаходження 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98

5. Електронна поштова 
адреса

dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@
drti.net.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://pat.drti.net.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 

№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Наглядової ради у 
повному складi, припинено повноваження Голови Наглядової ради Ко-
вальчука П.П. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями 
Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не 
надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Наглядової ради у 
повному складi, припинено повноваження члена Наглядової ради Юр-
кової Л.О. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями То-
вариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не надава-
ла. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Наглядової ради у 
повному складi, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Меркулової В.Ю. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. 
Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних 
не надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Наглядової ради у 
повному складi, припинено повноваження члена Наглядової ради Кру-
глика А.О. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями Това-
риства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Наглядової ради у 
повному складi, припинено повноваження члена Наглядової ради Ма-
терної Г.П. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями Това-
риства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Ковальчука П.П. обрано членом На-
глядової ради термiном на 3 роки. На засiданнi Наглядової ради (Про-
токол № 4 вiд 23.04.2018 року ) обрано Головою Наглядової ради. Осо-
ба акцiями Товариства не володiє. Попереднi посади , якi обiймала 
особа: ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - головний механiк; ТзОВ «Iсполiн 
«- технiчний директор. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Особа не є акцiонером, представником акцiонера 
або групи акцiонерiв чи незалежним директором. Згоду на розкритя пас-
портних даних не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Юркову Л.О. обрано членом Нагля-
дової ради термiном на 3 роки. Особа акцiями Товариства не володiє. 
Попереднi посади , якi обiймала особа: ПП «ВТС» - в.о. директора; ПАТ 
«Дубенський завод ГТВ» - бухгалтер-касир. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особа не є акцiонером, 
представником акцiонера або групи акцiонерiв чи незалежним директо-
ром. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Меркулову В.Ю. обрано членом На-
глядової ради термiном на 3 роки. Особа акцiями Товариства не володiє. 
Попереднi посади , якi обiймала особа: ПАТ «Дубенський завод ГТВ» - 
начальник вiддiлу постачання, менеджер; ТОВ «Iнтер-рiелтi i Компанiя» 
- менеджер iз надання кредитiв; ТзОВ «Компанiя «ЗЕВС ЛТД» - мене-
джер; Привiльненська ЗОШ I-II ступенiв - секретар . Особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особа не є 
акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв чи незалеж-
ним директором. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї у 
повному складi, припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Жу-
равського М.Ф. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями 
Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї у 
повному складi, припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
Мирошнiченко Л.Ф. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. 
Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не 
надавала. 

Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера 
№ 1 вiд 23.04.2018 року ), у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї у 
повному складi, припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Само-
киш В.Л. Особа перебувала на посадi з 20.04.2017 року. Акцiями Товари-
ства не володiє. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Журавського М.Ф. обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа акцiями Товариства не 
володiє. Попереднi посади , якi обiймала особа: ПАТ «Дубенський завод 
ГТВ» - начальник вiддiлу безпеки. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних 
не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Мирошнiченко Л.Ф. обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа акцiями Товариства не 
володiє. Попереднi посади , якi обiймала особа: ПАТ «Дубенський завод 
ГТВ» - касир, головний бухгалтер. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних 
не надавала. 

Згiдно з Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного 
акцiонера № 1 вiд 23.04.2018 року ) Круглика А.О. обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа акцiями Товариства не 
володiє. Попереднi посади , якi обiймала особа: ПАТ «Дубенський завод 
ГТВ» - заступник фiнансового директора; ПП «ВТС» - програмiст, за-
ступник директора по ЗЕД. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкритя паспортних даних не 
надавала. 

Рiшенням Наглядової радиТовариства ( Протокол №4 вiд 23.04.2018 
року) припинено повноваження члена Правлiння Чугуєвої Н.Ф. Особа 
перебувала на посадi з з 20.04.2017 року. Акцiями Товариства не володiє. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 23.04.2018 року ) Не-
требко В.В. обрано членом Правлiння Товариства термiном на 3 роки. 
Попереднi посади,якi обiймала особа: ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» - 
директор з стратегiчного розвитку; ТзОВ «Анекс плюс» - директор ви-
конавчий ;СУПП у формi ТОВ «Модерн-експо» - директор департаменту 
якостi. Акцiями Товариства не володiє. Особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоду на розкриття паспорт-
них даних не надала. 

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

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

2. Найменування посади Юрков Костянтин Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 23.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНiЧНИХ ВИРОБiВ”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД 
ГУМОВО-ТЕХНiЧНИХ ВИРОБiВ"

2. Код за ЄДРПОУ 02971506
3. Місцезнаходження 35600, м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(03656) 3 27 98 (03656) 3 27 98 

5. Електронна поштова 
адреса

dubenskyizavodhumovotekhnichnykhvyrobiv@
drti.net.uа

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

http://pat.drti.net.ua/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ii. Текст повідомлення
Рiшенням чергових Загальних зборiв (Рiшення єдиного акцiонера № 1 

вiд 23.04.2018 року ) надано попередню згоду на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня 
прийняття такого рiшення, а саме значних правочинiв сукупною граничною 
вартiстю не бiльше 20 000 000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень, нуль 
копiйок). Також у випадку виникнення необхiдностi залучення кредитiв на 
потреби Товариства, попередньо надано згоду на отримання Товариством 
у банкiвських установах кредитiв сукупною граничною вартiстю не бiльше 
20 000 000,00 грн. (Двадцять мiльйонiв гривень нуль копiйок ).

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 54,34 % (П»ятдесят чотири цiлих тридцять чотири сотих вiдсотка). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 36 807 тис. гривень. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 29 200 000 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
становить 29 200 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення - 29 200 000 шт. та «проти» прийняття рiшення - 
0 шт.

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

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

2. Найменування посади Юрков Костянтин Юрiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДУБЕНСЬКИЙ ЗАВОД 
ГУМОВО-ТЕХНiЧНИХ ВИРОБiВ", 
02971506 Рівненська , Дубенський , 35600, 
м. Дубно, вул. Млинiвська, 69 (03656) 3 27 98 ,

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

24.04.2018

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

http://pat.drti.net.ua/

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

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

розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ»

ЗА 2017 РІК
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія Свісс Класік 
Лайф», 33152529, 01021, м. Київ, 
провулок Івана Мар’яненка, буд. 9, 
044 280 21 35

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

25 квітня 2018 року

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

www.swiss-cl.com

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 21685485
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г
4. Міжміський код, телефон та факс +380 44 490 1195, +380 44 490 1030
5. Електронна поштова адреса olga1.shevchuk@citi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.citigroup.com/citi/about/
countrypresence/ukraine.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-
ложення: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
23 квiтня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 

(протокол № 137 вiд 23.04.2018 року) про припинення повноважень Члена 
Правлiння ПАТ «СIТIБАНК» - Бурбурської Оксани Василiвни 23 квiтня 
2018 року (останній день повноважень). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi та 
акцiями Банку не володiє. Бурбурська Оксана Василiвна перебувала на 
посадi Члена Правлiння Банку починаючи з 03.08.2015 р.

23 квiтня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято 
рiшення (протокол № 137 вiд 23.04.2018 року) про призначення Чле-
ном Правлiння ПАТ «СIТIБАНК» - Стазiлової Тетяни Миколаївни з 24 
квiтня 2018 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не 
володiє. Стазiлова Тетяна Миколаївна протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала посади начальника вiддiлу фiнансового монiторингу депар-
таменту комплаєнсу ПАТ «СIТIБАНК», радника з питань фiнансового 
монiторингу вiддiлу фiнансового монiторингу департаменту компла-
єнсу ПАТ «СIТIБАНК», юриста ТОВ «Порше Страхове Агенство», 
керiвника пiдроздiлу фiнансового монiторингу ТОВ «Порше Лiзинг 
Україна», керiвника пiдроздiлу фiнансового монiторингу ТОВ «Порше 
Мобiлiтi».

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

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

2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _________ Столярова Н.П. 
 (підпис) 
 М.П.  23.04.2018р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЖГАЗ", 03341397Дніпропетровська , 
Довгинцiвський, 50051, Кривий Рiг, проспект 
Металургiв, 1 (056)405-40-00,

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://kr.104.ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", 
20197074

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

Загальнi збори акцiонерiв скликано вiдповiдно до 
Протоколу Наглядової ради вiд 17.02.2017 №17/02-
2017 Загальним зборами акцiонерiв розглянутi 
наступнi питання порядку денного i по ним 
прийнятi наступнi рiшення: ПИТАННЯ №1. 
Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 
Товариства. ВИРIШИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю 
Загальних зборiв Товариства в наступному 
складi:- Конова Iрина Олександрiвна - Голова 
Лiчильної комiсiї; - Дубовик Свiтлана Валерiївна 
- член Лiчильної комiсiї; - Гришко Станiслав 
Васильович - член Лiчильної комiсiї. ПИТАННЯ 
№2: Обрання Голови та секретаря Загальних 
зборiв Товариства. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати Головою 
Загальних зборiв Товариства – Кришталя 
Олександра Володимировича. 2. Обрати Секрета-
рем Загальних зборiв Товариства – Мiлькевича 
Вiталiя Павловича. ПИТАННЯ №3: Затвердження 
порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв 
Товариства. ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок 
(регламент) проведення Загальних зборiв 
Товариства: - Час для виступiв доповiдачiв з 
питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для 
виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з 
питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для 
вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. - Для 
виступiв на Загальних зборах Товариства слово 
може бути надане лише акцiонерам або їх 
представникам, якi зареєструвались для участi у 
Загальних зборах Товариства, головi та секретарю 
Загальних зборiв Товариства, представникам 
Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та 
бухгалтерiї Товариства.
- Усi запитання, звернення по питанням порядку 
денного Загальних зборiв Товариства, запис для 
надання слова по питанням порядку денного, 
надаються виключно у письмовому виглядi Головi 
та/або секретарю Загальних зборiв Товариства 
через членiв тимчасової лiчильної комiсiї та/або 
Лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту 
початку розгляду вiдповiдного питання порядку 
денного iз зазначенням прiзвища та iменi 
(найменування) акцiонера та/або його представни-
ка, та засвiдченi їх пiдписом. - Голова Загальних 
зборiв Товариства виносить на розгляд питання 
порядку денного Загальних зборiв у тiй 
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в 
опублiкованому проектi порядку денного (змiнах до 
нього), або в iншiй послiдовностi якщо про це 
прийнято вiдповiдне рiшення Загальними зборами

Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку 
денного Загальних зборiв Товариства запропоно-
вано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з 
яких пропонується зняти вiдповiдне питання 
порядку денного з розгляду, Голова Загальних 
зборiв Товариства зобов’язаний спочатку постави-
ти на голосування проект рiшення про зняття з 
розгляду вiдповiдного питання порядку денного. 
Якщо в результатi голосування з питання порядку 
денного проект рiшення про зняття його з розгляду 
буде прийнято Загальними зборами Товариства, 
iншi проекти рiшень з цього ж питання порядку 
денного Загальними зборами Товариства не 
розглядаються, на голосування Головою Загальних 
зборiв Товариства не ставляться, голосування з 
них не проводиться, вiдповiднi бюлетенi не 
збираються, а пiдсумки голосування з них не 
пiдбиваються та не оголошуються. - Голосування з 
питань порядку денного Загальних зборiв 
Товариства проводиться виключно з використан-
ням бюлетенiв для голосування, форма i текст, 
яких були затвердженi Наглядовою радою 
Товариства, та якi були виданi учасникам 
Загальних зборiв Товариства для голосування. - 
Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою 
електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку 
голосiв членами тимчасової лiчильної комiсiї та/
або Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв за 
результатами голосування з питання «Обрання 
Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства» 
здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя. Оголошення 
результатiв голосування та прийнятих рiшень 
здiйснює Голова Загальних зборiв Товариства. - 
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у 
разi: а) якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно 
виготовленого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис 
(пiдписи), прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера 
(представника акцiонера) та найменування 
юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в) 
вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi; г) акцiонер (представник акцiонера) 
не позначив в бюлетенi жодного або позначив 
бiльше одного варiанта голосування щодо одного 
проекту рiшення; ґ) акцiонер (представник 
акцiонера) зазначив у бюлетенi для кумулятивного 
голосування бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому 
належить за таким голосуванням. Бюлетенi для 
голосування, що визнанi недiйсними, не врахову-
ються пiд час пiдрахунку голосiв. - Бюлетень для 
голосування не враховується тимчасовою 
лiчильною комiсiєю та/або Лiчильною комiсiєю, 
якщо вiн не надiйшов до тимчасової лiчильної 
комiсiї та/або Лiчильної комiсiї у встановлений 
термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/
або виправлення. - Мова, якою проводяться 
(ведуться) Загальнi збори Товариства та оформлю-
ється протокол Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства є українська мова.
- Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори 
Товариства не допускаються. Особи, якi не є 
акцiонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними 
особами на Збори – на Загальнi збори Товариства 
не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на 
Загальних зборах Товариства не допускається. - 
Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд iменi Загальних зборiв Товариства пiдписують 
обранi Голова та Секретар Загальних зборiв 
Товариства. - З усiх iнших процедур та питань, якi 
виникають пiд час проведення цих Загальних 
зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрiшнiх положень та чинного законодавства 
Уккраїни. ПИТАННЯ №4: Звiт Правлiння Товари-
ства за 2016 рiк. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт 
Правлiння Товариства за 2016 рiк. ПИТАННЯ №5: 
Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рiк. ПИТАННЯ №6: Звiт та

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРiЖГАЗ”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

214

висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2016 рiк. ПИТАННЯ №7: 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ: Визнати 
роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї задовiльною. ПИТАННЯ №8: Затвердження 
рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та баланс 
Товариства за 2016 рiк. ПИТАННЯ №9: Розподiл 
прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за 
пiдсумками 2016 року. ВИРIШИЛИ: Спрямувати 
100% розмiру чистого прибутку Товариства за 2016 
рiк на покриття збиткiв минулих перiодiв. ПИТАН-
НЯ №10: Про затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: 
Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товари-
ства на 2017 рiк: 1. Дотримання затвердженої 
НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвер-
дженої iнвестицiйної програми; 3. Забезпечення 
дотримання дисциплiни газоспоживання; 4. Вико-
нання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-
зимового перiоду; 5. Оптимiзацiя та модернiзацiя 
газорозподiльних систем; 6. Покращення облiку 
природного газу, скорочення технологiчних втрат 
газу; 7. Забезпечення своєчасного виконання 
регламентних робiт на газопроводах, спорудах та 
приладах облiку. ПИТАННЯ№11: Про внесення 
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї. ВИРIШИЛИ: 
Рiшення з одинадцятого питання Порядку денного 
не прийнято. ПИТАННЯ№12: Про внесення змiн та 
доповнень до Положення про Загальнi збори, 
Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї. ВИРIШИЛИ: Рiшення з дванадцятого 
питання Порядку денного не прийнято. ПИТАННЯ 
№13: Про припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: 
Припинити повноваження членiв (в т.ч. Голови) 
Наглядової ради Товариства у складi:
- Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard 
Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР 
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS 
LIMITED), HE 173090 (Голова Наглядової ради); - 
Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера 
ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS 
LIMITED), HE 173090; - Ушанов Iлля Юрiйович 
(Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера 
ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (ERISWELL 
TRADING LIMITED), НЕ 173086; - Мiлькевич 
Вiталiй Павлович - представник акцiонера 
СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 
173089; - Костенко Олександр Вiкторович - пред-
ставник акцiонера СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN 
LIMITED), НЕ 173089. ПИТАННЯ№14: Про обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: 
Обрати Наглядову раду Товариства у складi:  
1. Слюсар Михайло Олексiйович - представник 
акцiонера СОДЕМАН ЛIМIТЕД (SODEMAN 
LIMITED), НЕ 173089; 2. Iан Бьорд (Ian Bird) - пред-
ставник акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД 
(TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090; 3. Iлля 
Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - пред-
ставник акцiонера ЕРIСВЕЛЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 
(ERISWELL TRADING LIMITED), код НЕ 173086;  
4. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard 
Brown) - представник акцiонера ТАНТЕР 
ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS 
LIMITED), НЕ 173090; 5. Мiлькевич Вiталiй 
Павлович - представник акцiонера СОДЕМАН 
ЛIМIТЕД (SODEMAN LIMITED), НЕ 173089. 
ПИТАННЯ№15: Затвердження умов договору 
(контракту), що укладається з членами Наглядової 
ради Товариства та визначення особи, яка 
уповноважується на пiдписання вiд iменi Товари-
ства договору (контракту) з членами Наглядової 
ради Товариства. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити умови 
цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. 
Головою) Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або 
особу, що виконує його обов’язки пiдписати вiд 
iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з 
членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товари-
ства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товари-
ства та цього рiшення. ПИТАННЯ №16: Про 
надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення 
Товариством значних правочинiв. ВИРIШИЛИ: 
Забезпечити надання послуг з розподiлу природно-
го газу на лiцензованiй територiї обслуговування, 
для чого попередньо надати згоду на укладення 
Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на: - 
закупiвлю природного газу граничною сукупною 
вартiстю 201 500 000,00 грн. (двiстi один мiльйон 
п’ятсот тисяч гривень 00 копiйок); - транспортуван-
ня природногогазу граничною сукупною вартiстю 
201 500 000,00 грн. (двiстi один мiльйон п’ятсот 
тисяч гривень 00 копiйок); - надання послуг з 
розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 706 300 000,00 грн. (сiмсот шiсть 
мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок); - вико-
нання iнвестицiйної програми затвердженої 
НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю  
106 800 000,00 грн. (сто шiсть мiльйонiв вiсiмсот 
тисяч гривень 00 копiйок); ПИТАННЯ №17: Про 
подальше схвалення значних правочинiв. 
ВИРIШИЛИ: 1. Схвалити укладення Товариством 
Договору транспортування природного газу 
№1512000738 вiд 17.12.2015 р. (надалi - 
«Договiр»), укладеного мiж Товариством та 
Публiчним акцiонерним товариством «УКРТРАН-
СГАЗ» (iдентифiкацiйний код 30019801), що 
укладено для забезпечення надання Товариством 
послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу 
дiю цього Договору. 2. Схвалити укладення 
Товариством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, 
укладених з 01.01.2014 року до дати проведення 
цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 272658 252301
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

148278 136113

Довгострокові фінансові інвестиції 62 62
Запаси 17176 19217
Сумарна дебіторська 
заборгованість

35282 9925

Грошові кошти та їх еквіваленти 23387 15015
Власний капітал -134781 -71001
Статутний капітал 875 875
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-154728 -90804

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

79962 81832

Поточні зобов'язання і забезпечення 327477 241470
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-14.56 1.39

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

14.56 1.39

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

4375000 4375000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОБЛАСНЕ БУДiВЕЛЬНО-РЕМОНТНЕ 
УПРАВЛiННЯ «ПОЛТАВАОБЛБУДРЕМСЕРВiС»; 2. Код 
за ЄДРПОУ – 03059138; 3.Місцезнаходження- 36008, Полтавська обл.,  
м.Полтава, вул.Гаражна, 7; 4. Міжміський код, телефон та факс -(0532)  
59-28-97/59-28-55; 5.Електронна поштова адреса- 03059138@bs1998.info; 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації – http://03059138.bs1998.info; 7. Вид осо-
бливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ - Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів

ii.Текст повідомлення
ПрАТ «Полтаваоблбудремсервіс» повідомляє, що рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р., протокол № 1, прийнято рі-
шення надати попередню згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів, які можуть вчинятись генеральним директором Товариства у період 
з 20.04.2018 р. і по 20.04.2019р. (включно), обраним на момент укладення 
правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом даних правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства 
за даними річної фін.звітності за 2017р., а саме: правочинів по розпоря-
дженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів не-
рухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по 
придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного 
правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; правочинів по роз-
порядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до 
об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх 

осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – 
вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. грн.; 
правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, 
включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше 
майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму  
30 млн. грн.;  правочинів, направлених на отримання Товариством грошо-
вих коштів (договори позики, кредитні договори, інші договори)– вартість 
кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.; правочинів 
по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх 
зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, пору-
ки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 30 млн. 
грн.; правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і 
обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна пе-
ревищувати суму 30 млн. грн. Схвалити граничну сукупну вартість, на яку 
можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 
200 млн. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає – 4562,04 %. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 4384,0 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій- 
2097958 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах- 2097958 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 2097958 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
- 0(нуль) шт.

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

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

2. Генеральний директор (підпис) С.П.Савченко 20.04.2018 року

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

тю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПФБ КРЕДИТ»
2. Код за ЄДРПОУ 
25292831
3. Місцезнаходження 
39627 м. Кременчук квартал 278, б.22-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(0536) 79-28-38 (0536) 79-28-58
5. Електронна поштова адреса 
office@kpfb.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.pfbcredit.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ii. Текст повідомлення 
1).Рішення про припинення (реорганізацію) прийнято 24.04.2018 року 

річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (протокол № 1 
від 24.04.2018).

Причини прийняття рішення про припинення шляхом перетворення у 
товариство з обмеженою відповідальністю: мінімізація витрат Товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як при-
ватне акціонерне товариство та уникнення цілого ряду витрат на послуги, 
що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності То-
вариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів. 

Cпосіб припинення юридичної особи: перетворення. 
Результати голосування: голоси «ЗА» - 1500258, або 100 % голосiв вiд 

загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, якi мають право приймати 
участь у голосуваннi; «ПРОТИ» - 0.

Товариство, що припиняється (реорганізовується): ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», код 
ЄДРПОУ 25292831, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кре-
менчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Товариство, що створюється під час перетворення (реорганізації): ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «ПФБ КРЕДИТ»; місцезнаходження: 39627, Полтавська область, 
м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодав-
ством України порядку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», що створене внаслідок пе-
ретворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», воно є правонаступником всього майна, прав 
та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ».

Обмін простих іменних акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що припиня-
ється (реорганізується), на частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), здій-
снюється в день державної реєстрації ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»- право-
наступника ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ».

Умови обміну акцій на частки в статутному капіталі створюваного това-
риства наступні:

Розмір статутного капіталу ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», створеного вна-
слідок перетворення, на дату його державної реєстрації дорівнює розміру 
статутного капіталу ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» на дату прийняття рішення 
про припинення (реорганізацію) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» шляхом його 
перетворення, а саме: 211 821 427,02 гривень (двісті одинадцять мільйонів 
вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.). 

Розподіл часток в ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» відбувається із збережен-
ням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному 
капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що перетворилося. При цьому, розмір 
частки (в грошовому виразі) учасника у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ 
КРЕДИТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому 
до перетворення Товариства акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ». Розмір част-
ки (у відсотках) учасника у статутному капіталі ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», 
створеного внаслідок перетворення, дорівнює розміру його частки (у відсо-
тках) як акціонера у статутному капіталі ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що ре-
організується. 

Викуп акцій у акціонерів в зв’язку з прийняттям рішення щодо припинен-
ня (реорганізації) ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» не здійснюється, оскільки за 
прийняття рішення про припинення (реорганізацію) Товариства проголо-
сувало два акціонери, які володіють 1 500 258 голосів, що складають 100% 
голосів акціонерів. 

Акцій ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», що не підлягають обміну, немає.
Розмір Статутного капіталу правонаступника: 211821427,02 грн.

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

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

2.
Голова Правління 
ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» Васильченко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
25.04.2018

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ХАРКiВФОРМВИДАВ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

02426140

3. Місцезнаходження емітента 61003 м. Харкiв пров. Слюсарний, буд.1
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 760-16-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

hfi@ft.net.ua

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

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

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа Директор Кулик Iгор Сергiйович (паспорт: серiя МН номер 
855468 виданий ЦВМ Дзержинського ХМУ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 02.08.2006р.) припинено повноваження 24.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення Наглядової ради (Протокол б/н вiд 24.04.2018 р.) у зв'язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.03.2017 року. 

Посадова особа Директор Кулик Iгор Сергiйович (паспорт: серiя МН 
номер 855468 виданий ЦВМ Дзержинського ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 02.08.2006р.) обрано на посаду 24.04.2018р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.), термiном на  
1 рiк. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: ПрАТ «Харкiвформвидав» - директор. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Огнєв Андрiй Вячеславович 
(паспорт: серiя МН номер 078500 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 04.12.2001) припинено повноваження 24.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є 
акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50,0000% 
(505000 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Огнєв Андрiй Вячеславович (пас-
порт: серiя МН номер 078500 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 04.12.2001) обрано на посаду 24.04.2018р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Посадова 
особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50,0000% 
(505000 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ПП «ДОКТОР». 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Iгор Вiкторович (паспорт: 
серiя МК номер 161551 виданий Роганським СВМ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 21.02.1997) припинено повноваження 24.04.2018 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) 
у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень Посадова особа є акцiонером 
та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Козлов Iгор Вiкторович (пас-
порт: серiя МК номер 161551 виданий Роганським СВМ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 21.02.1997) обрано на посаду 24.04.2018р загальними 
зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.), термiном на 3 роки. 
Посадова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 24,9989% (252489 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ТОВ «Крок» директор; ТОВ «Крок ЛТД» директор за сумiсництвом. 

Посадова особа Ревiзор Огiйчук Тарас Миколайович (паспорт: серiя МН 
номер 309382 виданий Роганським СВМ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 04.03.2002) припинено повноваження 24.04.2018 р. на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.) у зв'язку 
з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа є акцiонером та 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента 24,9989% (252489 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2015 року. 

Посадова особа Ревiзор Огiйчук Тарас Миколайович (паспорт: серiя 
МН номер 309382 виданий Роганським СВМ УМВС України в Харкiвськiй 
областi, 04.03.2002) призначено на посаду 24.04.2018р. загальними збо-
рами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 24.04.2018р.), термiном на 3 роки. По-
садова особа є акцiонером та володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 24,9989% (252489 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
ТОВ «Сплави» комерцiйний директор, ТОВ «Сплави» директор. 

Директор ____________ Кулик Iгор Сергiйович

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ХАРКiВСЬКИЙ ЗАВОД 
ШТАМПiВ ТА ПРЕСФОРМ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

00223272

3. Місцезнаходження емітента 61017 мiсто Харкiв 
вул. Пащенкiвська, б. 11

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(057) 76-808-76 (057) 76-016-84

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

xzchp@ft.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

www.shtampy.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадо-
вих осiб емiтента

Посадова особа Директор Тур'янський Олександр Миколайович (пас-
порт: серiя ММ номер 695401 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України 
в Харкiвськiй областi, 16.11.2000) припинено повноваження 24.04.2018 р. 
на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 4/18 вiд 24.04.2018 р.) 
у зв'язку з заявою про звiльнення за власним бажанням з 26.04.2018 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1381% (1000 шт.). Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2016 року. 

Посадова особа Директор Писаренко Олег Миколайович (паспорт: 
серiя МК номер 271456 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 05.11.1996) обрано на посаду 24.04.2018 р. рiшенням 
засiдання Наглядової ради (Протокол № 4/18 вiд 24.04.2018 р.), термiном 
на 3 роки з 27.04.2018 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: заступник директора 
ПрАТ «ХЗШП».

Директор ____________ Тур'янський Олександр Миколайович

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 АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТi 
ВОРОТА", 02016241, проспект 
Лісовий, будинок 25, м. Київ, 
Деснянський, 02166, (044)5277055

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

26.04.2018

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

http://zv.pat.org.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРАТ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-К", 
21563977, Трублаїні, 2, Київ, область, 
03134, Україна, 044 5373007

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

27.04.2017

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

www.afperspektiva.com
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Річна інформація емітента за 2017рік.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ 
ІМ.ПИСЬМЕННОГО», 00191264, 
03150, м.Київ, Голосіївський р-н, 
вул.Горького, буд.50, тел. 8(044) 287-33-15; 
факс 8(044) 287-20-35

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

 26 квітня 2018 року.

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

http://00191264.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності:

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма “Яніна” ЄДРПОУ 23540845

5. Інформація про Загальні збори: у звітному році Наглядова рада Товари-
ства ініціювала проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня.

Перелік питань, які були запропоновані для розгляду на чергових За-
гальних зборах акціонерів 26 квітня 2017 року:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Това-

риства. 
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду цього звіту. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства. Звіт головного бухгалтера, 
затвердження річного балансу ПрАТ КЗМ ім.Письменного, розподіл при-
бутку ПрАТ КЗМ ім.Письменного за підсумками роботи у 2016 році та за-
твердження фонду виплати дивідендів.

6. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо його участі 
у господарських товариствах та передачі майна Товариства до статутних 
капіталів зазначених господарських товариств. 

7. Про схвалення значних правочинів та надання повноважень на укла-
дення значних правочинів. 

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: до 
переліку питань інших пропозицій не поступало.

Особа, що ініціювала проведення Загальних зборів: Наглядова рада 
Товариства.

Результати розгляду порядку денного:
по першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.
Вирішили: «Затвердити обрання членів Лічильної комісії у складі:
Голова комісії – Горбач Марія Сергіївна; 
Члени комісії –Дробот Олексій Петрович , Орел Світлана Анатоліївна.»
Результати голосування :«ЗА» - 24426 голосів, що становить 100% від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного: Затвердження порядку прове-
дення Загальних зборів

акціонерів Товариства.
Вирішили: «Затвердити наступний регламент роботи:
Доповіді – до 15 хвилин;
Виступи по питанням Порядку денного – до 5 хвилин;
Пропозиції і довідки – до 3 хвилин.»
Результати голосування: «ЗА» - 24426 голосів, що становить 100% від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Правління Товариства про 
результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 
Вирішили: «Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську ді-

яльність Товариства у 2016 році.»
Результати голосування: «ЗА» - 24426 голосів, що становить 100 % від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

По четвертому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товари-
ства за 2016 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
Вирішили: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»
Результати голосування: «ЗА» - 24426 голосів, що становить 100% від 

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п`ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Това-
риства. Звіт головного бухгалтера, затвердження річного балансу ПрАТ КЗМ 
ім. Письменного, розподіл прибутку ПрАТ КЗМ ім. Письменного за підсум-
ками роботи у 2016 році та затвердження фонду виплати дивідендів.

Вирішили: «Затвердити річний звіт Товариства, звіт головного бухгалтера та 
річний баланс ПрАТ КЗМ ім. Письменного за 2016 рік. Збиток ПрАТ КЗМ ім. Пись-
менного отриманий у 2016 році у розмірі 2 472 664,22 грн. покрити за рахунок 
нерозподіленого прибутку минулих років 629 185,93 грн. та 1 843 478,29 грн. 
покрити за рахунок резервного фонду, виплату дивідендів не здійснювати.»

Результати голосування: «ЗА» - 24426 голосів, що становить 100% від 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного: Про схвалення рішень Наглядової 
ради Товариства щодо його участі у господарських товариствах та передачі 
майна Товариства до статутних капіталів зазначених господарських товариств.

Вирішили: « Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо його 
участі у господарських товариствах, а саме: ТОВ «Стілвок», ТОВ «Перша 
Українська Метало-ткацька Фабрика «Стілвок». Схвалити рішення Нагля-
дової ради Товариства щодо передачі майна Товариства до статутних капі-
талів зазначених господарських товариств за оцінкою, яка визначена та 
погоджена учасниками вказаних господарських товариств.»

Результати голосування: «ЗА» 24426 голосів, що становить 100 від кіль-
кості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що більш трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного: Про схвалення значних право-
чинів та надання повноважень на укладення значних правочинів. 

Вирішили: « 1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних пра-
вочинів, що учинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з 
дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- правочини щодо договорів оренди нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів оренди основних засобів;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу основних засобів;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- правочини щодо договорів купівлі-продажу корпоративних прав,
- правочини щодо виходу Товариства з інших господарських товариств. 
2. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні право-

чини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цьо-
го рішення і можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття цього рішення. При цьому залежно від граничної су-
купної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні поло-
ження частини другої статті 70 закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування: «ЗА» 24426 голосів, що становить 100 від кіль-
кості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій, що більш трьох чвертей 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів за ре-
зультатами звітного та попередніх років не приймалося.

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

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

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

«Ресторан «Градецький», код за ЄДРПОУ 14231708, Україна, 14005, Черні-
гівська обл., м. Чернiгiв, Деснянський р-н, проспект Миру, буд. 68, тел. 
(04622) 4-20-25.

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: gradetskiy.athost.info.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«КОТС»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061
1.4. Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 19-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56
1.6. Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію: kots@kots.kiev.ua
1.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяль-

ності та коду за КВЕД
Код за 
КВЕД

Найменування виду діяльності

43.21 Електромонтажні роботи
46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним 

устаткуванням

Розмір статутного капіталу (грн.) 20000
2. Основні відомості про емітента
2.1. Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників 

емітента:
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.
Директор – Ковтуцький Вячеслав Євгенійович.
Засновники: фізичні особи – громадяни України в кількості 2 (двох) 

осіб – Коц Тетяна Степанівна (95% статутного фонду), Соколова Світлана 
Миколаївна (5% статутного фонду).

2.2. Інформація про цінні папери емітента:
Акції – іменні прості: дата реєстрації випуску цінних паперів – 21 серпня 

2010 року.
Реєстраційний номер випуску цінних паперів – 332/10/1/10.
Найменування органу, що зареєстрував емісію – Управління Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів – UA 4000086334
Форма існування – бездокументарна.
Кількість акцій (штук) – 1000.
Номінальна вартість 1 акції – 20,00 грн.
Доля у статутному капіталі (%) -100.
Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих 

ринках не здійснювалась. Поданих заяв для допуску на біржі (організовані 
ринки) не було.

2.3. Інформація про загальні збори:
- чергові Загальні збори – 19.04.2017 року.
2.4. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні 

папери емітента у депозитарній системі України: протягом звітного року не 
проводили зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емі-
тента у депозитарній системі України.

2.5. Інформація на дивіденди: У звітному році дивіденди не нараховува-
лись та не виплачувались.

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства-
за 2017 рік (тис. грн.)
Найменуванняпоказника період

звітний попередній
Усього активів 10740 13496
Нематеріальні активи - 1
Основні засоби 412 1047
Фінансові інвестиції 2 2
Виробничі запаси 2083 1348
Незавершене виробництво 226 238
Готова продукція 35 35
Товари 271 240
Сумарна дебіторськаза боргованість 5047 9197
Грошові кошти та їх еквіваленти 2155 217
Іншіоборотні активи 509 1171
Статутний капітал 20 20
Резервний капітал 646 646
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7484 5214
Поточні зобов'язання 2510 7569
Чистий прибуток (збиток) 2270 (743)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп влас-
них акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 22 31

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора-
фізичної особи-підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
Київська філія МПП аудиторська фірма «КРОНОС», код ЄДРПОУ – 
25665835.

Директор  Ковтуцький Вячеслав Євгенійович

1. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціо-
нерна компанія «Украгролізинг» , ідентифікаційний код юридичної осо-
би 30401456, 01601 Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечніко-
ва  16-А. 

тел.: (044)254-30-10;
факс:(044) 280-17-22; 
2. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» 27.04.2018 року 

здійснила розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії;

3. www.ukragroleasing.com.ua - адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Ка-
пітал Груп» ідентифікаційний код юридичної особи - 33236268;

5. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна 
компанія «Украгролізинг» повідомляє про те, що в продовж 2017 року за-

гальні збори акціонерів не проводились, оскільки єдиним акціонером Ком-
панії є Кабінет Міністрів України, а відповідно до ст. 49 Закону України «Про 
акціонерні товариства» рішення одноосібного акціонера з питань, що на-
лежать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у 
формі рішення). 

6. Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна 
компанія «Украгролізинг», єдиним акціонером якого є держава, функції з 
управління корпоративними правами держави щодо Компанії виконує Кабі-
нет Міністрів України, здійснило виплату всієї суми дивідендів –  
2 824 267.00 грн., в повному обсязі, безпосередньо акціонеру відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 120 «Про 
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спря-
мовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких 
є корпоративні права держави».

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ»

Річна інформація емітента за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон: ПАТ «Київський дослiдно-експериментальний завод 
«Вугiлля», 00159506, 03180, Київ, пр.Приладний, 10, (044) 424-24-63. 2. Дата 
розкриття тексту річної інформації у базі даних Комісії: 26.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено річну інформацію: http://emitent.
tetra-studio.com.ua/vygillya. 4. Аудиторська фірма: ТОВ «МАКСИМУМ-АУДИТ», 
35812433 5. Інформація про чергові загальні збори: дата проведення 
28.02.2017, кворум 99.9976%. Порядок денний; 1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 
3. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля». 4. Затвердження 

умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укла-
датимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради.5. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «КДЕЗ «Вугiлля».6. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КДЕЗ 
«Вугiлля». 7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.На зборах були розглянутi всi питання 
порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.  
6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались.

ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛiДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГiЛЛЯ»

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

1. Повне наймену-
вання емітента, 
ідентифікаційний 
код юридичної 
особи, місцезна-
ходження, між-
міський код і теле-
фон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 
ФАМIЛЬНИЙ", 20042839,
03039, м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 26а, 
044 257 20 14

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.fbank.com.ua

4.Найменування, 
ідентифікаційний 
код юридичної осо-
би - аудиторської 
фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної 
особи - підприєм-
ця), якою проведе-
ний аудит фінансо-
вої звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДА ЛТД", 20071290 

5. Інформація про 
загальні збори

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАТ «БАНК ФАМІЛЬ-
НИЙ» 15/03/2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї. 
2.Порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосуван-
ня.
3.Призначення голови позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку та секретаря позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку. 
4.Збiльшення Статутного капiталу Банку шляхом приват-
ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв, у тому числi за ра-
хунок коштiв, залучених на умовах субординованого бор-
гу.
5.Проведення приватного розмiщення акцiй iз зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення.
6.Визначення уповноваженого органу Банку, якому нада-
ються повноваження щодо:
•внесення змiн до проспекту емiсiї Банку;
•прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання 
договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг 
акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї 
повнiстю оплачено);
•затвердження результатiв укладання договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
•затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
•затвердження звiту про результати розмiщення акцiй;
•прийняття рiшення про вiдмову в розмiщеннi акцiй;
•повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не 
затвердження у встановленi законодавством строки 
результатiв укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
•письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних Банком 
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi.
7.Визначення уповноважених осiб Банку, яким надаються 
повноваження: 
•проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами 
свого переважного права на придбання акцiй, стосовно 
яких прийнято рiшення про розмiщення;
•проводити дiї щодо забезпечення укладання 
договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; 

•проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй 
у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення ви-
купу Банком належних їм акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Крилов М.Д., 
Павлюкiвський С.М.
2.Встановити, що до початку голосування на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв Банку бюлетенi для голосу-
вання, за формою i текстом якi затвердженi рiшенням Спо-
стережної ради, засвiдчуються пiдписом голови Правлiння 
Банку, який скрiплюється печаткою Банку. Пiдписанi 
акцiонерами (їх представниками) бюлетенi для голосуван-
ня засвiдчуються пiдписом голови Правлiння Банку, який 
скрiплюється печаткою Банку, та, пiсля складення протоко-
лу про пiдсумки голосування, опечатуються Лiчильною 
комiсiєю.
3.Призначити головою позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Банку Табачнiкова О.Ю. та секретарем позачер-
гових Загальних зборiв акцiонерiв Банку Комiссарука М.Б.
4.Здiйснити збiльшення статутного капiталу Банку на  
80 000 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення  
8 000 000 000 додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi 0,01 гривнi (одна копiйка) за рахунок додаткових 
внескiв учасникiв приватного розмiщення акцiй, у тому 
числi за рахунок коштiв, залучених на умовах субордино-
ваного боргу. Приватне розмiщення акцiй здiйснити серед 
iснуючих акцiонерiв станом на 15 березня 2017 року, а 
саме: Комiссарука Бориса Iзрайлевича, Грач Ольги 
Венiамiнiвни, CRISTELA LIMITED.
5.Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй Бан-
ку.
6.Надати повноваження Спостережнiй радi пiд час приват-
ного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв щодо:
•внесення змiн до проспекту емiсiї Банку;
•прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладання 
договорiв з першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй (у разi, якщо на запланований обсяг 
акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї 
повнiстю оплачено);
•затвердження результатiв укладання договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
•затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
•затвердження звiту про результати розмiщення акцiй;
•прийняття рiшення про вiдмову в розмiщеннi акцiй;
•повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не 
затвердження у встановленi законодавством строки 
результатiв укладання договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
•письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має 
переважне право на придбання розмiщуваних Банком 
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 
опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкова-
ному органi.
7.Визначити голову Правлiння Банку Долженко О.В. упов-
новаженою особою Банку, якiй надаються повноваження: 
•проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами 
свого переважного права на придбання акцiй, стосовно 
яких прийнято рiшення про розмiщення;
•проводити дiї щодо забезпечення укладання договорiв з 
першими власниками у процесi приватного розмiщення 
акцiй; 
•проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй 
у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення ви-
купу Банком належних їм акцiй.
Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна рада банку.
ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 
28/04/2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї. 
2.Порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосуван-
ня.
3.Призначення голови чергових рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв та секретаря чергових рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв. 

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФАМiЛЬНИЙ”
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4.Звiт Правлiння Банку за пiдсумками роботи в 2016 
роцi.
5.Звiт Спостережної ради Банку за пiдсумками роботи в 
2016 роцi.
6.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудитора Банку ТОВ 
Аудиторська фiрма «Кадастр - Аудит».
7.Рiчний звiт Банку за 2016 рiк.
8.Розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2016 рiк.
9.Внесення змiн до Статуту Банку 
10.Припинення повноважень членiв Спостережної ради 
Банку. 
11.Обрання членiв Спостережної ради Банку.
12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Спостережної ради Банку, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами 
Спостережної ради Банку. 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО:
1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Крилов М.Д., 
Павлюкiвський С.М.
2.Встановити, що до початку голосування на чергових 
рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку бюлетенi для 
голосування, за формою i текстом якi затвердженi 
рiшенням Спостережної ради, засвiдчуються пiдписом 
голови Правлiння Банку, який скрiплюється печаткою 
Банку. Пiдписанi акцiонерами (їх представниками) 
бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голо-
ви Правлiння Банку, який скрiплюється печаткою Банку, 
та, пiсля складення протоколу про пiдсумки голосуван-
ня, опечатуються Лiчильною комiсiєю.
3.Призначити головою чергових рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Табачнiкова О.Ю. та секретарем чергових 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Комiссарука М.Б.
4.Затвердити Звiт Правлiння Банку за пiдсумками робо-
ти в 2016 роцi. Визнати роботу Правлiння Банку в 2016 
роцi задовiльною. 
5.Затвердити Звiт Спостережної ради Банку за 
пiдсумками роботи в 2016 рiк. Визнати роботу Спосте-
режної ради Банку в 2016 роцi задовiльною. 
6.Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв 
зовнiшнього аудитора Банку ТОВ Аудиторська фiрма 
«Кадастр - Аудит».
7.Затвердити рiчний звiт Банку за 2016 рiк та оприлюд-
нити його у вiдповiдностi до вимог законодавства.
8.Затвердити збитки Банку за 2016 рiк у сумi 8 870 255,65 
грн.
9.За дев`ятим питанням Порядку денного черговими 
рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення 
не прийнято. 
10.Припинити повноваження членiв Спостережної ради 
Банку.

11.Обрати Головою Спостережної ради Банку 
Табачнiкова О.Ю. та членами Спостережної ради Банку 
Комiссарука М.Б., Блантера М.Б., Близнюченка В.В., 
Iртлача М.О.
12.Затвердити проект цивiльно-правового договору, що 
буде укладатися з членами Спостережної ради Банку, з 
умовою, що члени Спостережної ради Банку будуть 
здiйснювати свої повноваження на безоплатнiй основi, 
та уповноважити Голову Правлiння Банку Долженко О.В. 
на пiдписання цього договору з членами Спостережної 
ради Банку 
ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАТ «БАНК 
ФАМІЛЬНИЙ» 09/06/2017
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї. 
2.Порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування.
3.Призначення голови позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв та секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 
4.Внесення змiн до Статуту Банку в частинi збiльшення 
статутного капiталу Банку. Надання права пiдписання 
Статуту Банку в новiй редакцiї представнику акцiонера.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  
ДЕННОГО:
1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Андреє-
ва К.В. i Крилов М.Д.
2.Встановити, що до початку голосування на позачерго-
вих Загальних зборах акцiонерiв Банку бюлетенi для 
голосування, за формою i текстом якi затвердженi 
рiшенням Спостережної ради, засвiдчуються пiдписом 
голови Правлiння Банку, який скрiплюється печаткою 
Банку. 
3.Призначити головою позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Табачнiкова О.Ю. та секретарем позачерго-
вих Загальних зборiв акцiонерiв Комiссарука М.Б.
4.Затвердити Статут Банку в новiй редакцiї; надати 
право пiдписання Статуту Банку в новiй редакцiї 
представнику акцiонера CRISTELA LIMITED 
Комiссаруку М.Б.; призначити голову Правлiння Банку 
Долженко О.В. уповноваженою особою Банку для 
здiйснення всiх заходiв щодо погодження та державної 
реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї з правом 
передоручення здiйснення окремих дiй, в тому числi 
заповнення всiх необхiдних для цього документiв та їх 
подання Нацiональному банку України та Державному 
реєстратору, iншим особам.
Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала 
Спостережна рада банку.

6. Інформація про 
дивіденди

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УПРАВЛIННЯ СПЕЦIАЛЬНИХ МАШИН», 04012916, м. Київ , 
Голосiївський, 01013, м. Київ, вул. Будiндустрiї, 6, 067-236-46-89

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: https://smida.gov.ua/site/04012916/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФIРМА АСЕМ», 40268325 

5. Інформація про загальні збори: протягом звітного періоду не прово-
дились

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства1. Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2475 2829

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 1
Довгострокові фінансові інвестиції 1902 1902
Запаси 0 226
Сумарна дебіторська заборгованість 0 545
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 7
Власний капітал 2475 2811
Статутний капітал 1150 1150
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1152 1488
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 0 18
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.) 4600559 4600559
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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; Код за ЄДРПОУ - 
00186520.

Місцезнаходження емітента: 53200, Дніпропетровська обл., м.Нiкополь, 
вул.Електрометалургiв, 310 Міжміський код та телефон: (0566) 654236

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://nzf.com.ua/Default.aspx?id=207&sect=management 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «МАГ-АУДИТ»; Код за ЄДРПОУ – 31217385.

5. Інформація про загальні збори:
Протягом 2017 року ПАТ НЗФ не проводило чергових загальних зборів 

акціонерів. 
Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ НЗФ відбулися 23.06.2017.
Згідно з рішенням наглядової ради ПАТ НЗФ від 21.04.2017 були склика-

ні та проведені 23.06.2017 позачергові загальні збори акціонерів ПАТ НЗФ. 
Порядок денний загальних зборів був опублікований у Відомостях НКЦПФР 
№ 80 від 27.04.2017. Кворум зборiв склав 99,5804 % голосуючих акцiй ПАТ 
НЗФ від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні квору-
му та при голосуванні в органах емітента.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення її повноважень. 
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ак-

ціонерів. 
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Правління Товариства.

6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звітів Наглядової ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2012 – 2016 роках. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії. 

8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 
роки.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 

році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру 
дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. 
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 

році. 
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
14. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста-

туту в новій редакції.
16. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяль-

ність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення По-
ложень в нових редакціях.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-
глядової ради Товариства.

18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-

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

20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ре-
візійної комісії Товариства.

21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних 

правочинів.
З першого питання порядку денного прийнято наступне рішен-

ня:
Проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення резуль-

татів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирі-
шення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування 
на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати 
Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством 
укладено Договір. Обрати строком повноважень до моменту оголошення 
про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа праців-
ників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАР-

НИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».
З другого питання порядку денного прийнято наступне рішен-

ня:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загоруль-

ка Андрія Олександровича.
З третього питання порядку денного прийнято наступне рішен-

ня:
Затвердити Регламент проведення загальних зборів.
З четвертого питання порядку денного прийнято наступне рі-

шення:
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Ковту-

на Максима Вікторовича.
З п’ятого питання порядку денного прийнято наступне рішен-

ня:
Роботу Правління Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задовільною 

та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і поло-
женням його установчих документів. Звіти Правління Товариства про під-
сумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 - 2016 роки 
затвердити.

З шостого питання порядку денного прийнято наступне рішен-
ня:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2013 - 2016 роках визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Звіти Наглядової ради Товариства 
за 2013 - 2016 роки затвердити.

З сьомого питання порядку денного прийнято наступне рішен-
ня:

Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2012 - 2016 роках визнати задо-
вільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів. Звіти і висновки Ревізійної комісії 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
в 2012 - 2016 роках затвердити.

З восьмого питання порядку денного прийнято наступне рішен-
ня:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства 
за 2013 рік. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) То-
вариства за 2014 рік. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та 
баланс) Товариства за 2015 рік. Затвердити річну фінансову звітність (річ-
ний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

З дев’ятого питання порядку денного прийнято наступне рішен-
ня:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство 
має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі  
433 051 708,07 грн. (чотириста тридцять три мільйони п'ятдесят одна тися-
ча сімсот вісім гривень 07 копійок).

З десятого питання порядку денного прийнято наступне рішен-
ня:

Затвердити прибуток у розмірі 326 163 958,20 грн. (триста двадцять 
шість мільйонів сто шістдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 
20 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік та розподілити його наступ-
ним чином:

- частину прибутку у сумі 16 308 197,91 грн. (шістнадцять мільйонів трис-
та вісім тисяч сто дев'яносто сім гривень 91 копійка), що складає 5% від 
суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, направити до резерв-
ного (страхового) капіталу Товариства;

- частину прибутку у сумі 309 855 760,29 грн. (триста дев'ять мільйонів 
вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 26 копійок), що скла-
дає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік, залишити 
нерозподіленою. Дивіденди за результатами господарської діяльності Това-
риства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати. 

З одинадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство 
має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі  
8 471 211,31 грн. (вісім мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті оди-
надцять гривень 31 копійка).

З дванадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство 
має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі  
727 459 730,73 грн. (сімсот двадцять сім мільйонів чотириста п'ятдесят 
дев'ять тисяч сімсот тридцять гривень 73 копійки).

З тринадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято наступ-

не рішення:
«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства». 

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
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які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За підсумками го-
лосування рішення не прийнято.

З п’ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.

З шістнадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до По-
ложень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Това-
риства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядо-
ву раду; Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління.

З сімнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рі-
шення:

Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради То-
вариства. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради 
Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рі-
шення загальними зборами акціонерів Товариства.

З вісімнадцятого питання порядку денного прийнято наступне 
рішення:

Обрати з 23.06.2017 членами Наглядової ради ПАТ НЗФ наступний 
склад: Котляренко Олександр Валерійович (представник акціонера 
ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД), Гніненко Олег 
Станіславович (представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУ-
ГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД), Агаркова 

Тетяна Сергіївна (представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD 
(ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД), Дорош Ганна Анатоліївна (представник акці-
онера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД), Бабаєв 
Роман Юрійович (представник акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED 
(ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Гінер Євгеній Леннорович (представник 
акціонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРІЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІ-
МІТЕД), Троян Михайло Михайлович (представник акціонера SOFALON 
INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Юрченко 
Iгор Петрович (представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED 
(СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД). 

З дев’ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступ-
не рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між 
Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Уповно-
важити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством 

України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-
правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради 
Товариства. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядо-
вої ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній 
основі. 

З двадцятого питання порядку денного прийнято наступне рі-
шення:

Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії То-
вариства. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії 
Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рі-
шення загальними зборами акціонерів Товариства. 

З двадцять першого питання порядку денного прийнято наступ-
не рішення:

Обрати з 23.06.2017 членами Ревізійної комісії ПАТ НЗФ наступний 
склад: Акудович Андрій Олександрович, Пікуш Ігор Сергійович, Плотніков 
Денис Володимирович, Капука Андрій Вікторович. 

З двадцять другого питання порядку денного прийнято наступ-
не рішення:

Затвердити вчинений Товариством значний правочин з поворотної фі-
нансової допомоги ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», вартістю правочину  
1 211 120 000,00 грн. (один мільярд двісті одинадцять мільйонів сто двад-
цять тисяч гривень 00 копійок).

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з 
дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів переви-
щує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2016 рік, а саме правочинів з придбання Товариством електро-
енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. 
(шість мільярдів гривень 00 копійок).

Пропозицій від акціонерів про внесення змін в порядок денний загальних 
зборів акціонерів товариства 23.06.2017 не надходило.

Підсумки голосування з питань порядку денного та протокол загальних 
зборів акціонерів № 1/2017 оприлюднені згідно чинного законодавства 
України та статуту ПАТ НЗФ на сайті товариства www.nzf.com.ua. 

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

дивідендів не приймалось. 
Голова правління  Куцін Володимир Семенович

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Запорiжтрансформатор"

2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(061)270-30-83 (061)270-39-00

5. Електронна поштова 
адреса

irina.shapovalova@ztr.com.ua

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

www.ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
22.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення 

про попереднє схвалення вчинення ПрАТ «ЗТР» наступних значних 
правочинiв: 

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання по-
руки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення 
кредитiв, позик, передання майна в iпотеку, заставу, внесення змiн до 
умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення 
договорiв гарантiй та акредитивiв. Гранична сукупна вартiсть кожного 
зi значних правочинiв - не бiльше 7867788,9 тис.грн. Вартiсть активiв 
ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 
4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є пред-

метом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 169,59%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй - 2188841321, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 2175906943, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
2175905740 , «проти» - 0.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання 
товарiв, робiт, послуг. Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних 
правочинiв - не бiльше 3409375,19 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» 
за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 4639332 
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 73,49%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй - 2188841321, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареє-
струвались для участi у Загальних зборах - 2175906943, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
2175905740 , «проти» - 0.

- характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж 
товарiв,що виробляються ПрАТ «ЗТР». Гранична сукупна вартiсть кож-
ного зi значних правочинiв - не бiльше 3409375,19 тис.грн. Вартiсть 
активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк 
складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 73,49%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2188841321, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах - 
2175906943, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення -2175905740 , «проти» - 0.

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

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

2. Найменування посади Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРiЖТРАНСФОРМАТОР”
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, між-
міський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ЦЕНТРЕНЕРГО", 
22927045 -, 03022, м.Київ, вул. Козацька, 120/4, 
лiтера «Є» (044) 364-02-00 ,

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

25.04.2018

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

http://www.centrenergo.com

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - під-
приємця), якою про-
ведений аудит 
фінансової звітності

ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна", 30373906 

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - ак-
ціонерне 
товариство)

25.04.2017р. відбулись чергові Загальні збори 
акціонерів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
Перелiк питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних 
зборiв Товариства. 2. Затвердження порядку 
проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв 
Товариства. 3. Звiт Виконавчого органу про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства про 
роботу у 2016 роцi та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення основних 
напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 
8. Створення фонду технiчного переоснащення 
Товариства. 9. Розподiл прибутку Товариства, 
отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 
2016 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених 
законодавством, вiдповiдно до результатiв 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi. 10. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Наглядової ради 
Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 12. Затвердження умов договорiв 
(цивiльно-правових або трудових) з членами 
Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв з членами Наглядової 
ради. 13. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi 
Товариства на 2017-2018 роки. 14. Прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв. 15. Прийняття рiшення про 
схвалення значних правочинiв.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного та/
або проектів рішень з питань порядку денного рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв було надано: - Фондом 
державного майна України, що володiє 289 205 117 
штук простих iменних акцiй (78,289 вiдсоткiв); - Гром-
ком Ярославом Андрiйовичем, що володiє 1000 штук 
простих iменних акцiй (0,00027 вiдсоткiв); -. Хiльком 
Андрiєм Анатолiйовичем, що володiє10 штук простих 
iменних акцiй (0,0000027 вiдсоткiв).
З першого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«1. Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних 
зборiв Товариства у складi: 

1) Новицький Володимир Всеволодович – голова 
лiчильної комiсiї;
2) Михайлов Олександр Михайлович – член лiчильної 
комiсiї;
3) Науменко Iрина Олексiївна – член лiчильної комiсiї;
4) Дуденко Iнна Валентинiвна – член лiчильної 
комiсiї;
5) Степанюк Наталiя Петрiвна – член лiчильної 
комiсiї;
6) Пехота Павло Миколайович – член лiчильної 
комiсiї.
2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних 
загальних зборiв Товариства пiсля виконання покла-
дених на неї обов’язкiв у повному обсязi».
З другого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«Затвердити наступний порядок проведення (регла-
мент) рiчних загальних зборiв Товариства (далi – збо-
ри):
Звiт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi 
доповiдi по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в пись-
мовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера 
(ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, 
поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуть-
ся.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна 
черговостi розгляду питань порядку денного 
здiйснюється Головою загальних зборiв.
Голосування на зборах з питань порядку денного про-
водиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм 
кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосу-
вання за кожний проект рiшення (написи «за», «проти», 
«утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Го-
ловою зборiв цього питання на голосування, акцiонер 
вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: 
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на голосуван-
ня на зборах, крiм проведення кумулятивного голосу-
вання. Пiд час проведення кумулятивного голосуван-
ня загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується 
на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. 
Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чи-
ном голоси за одного кандидата або розподiлити їх 
мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному 
голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати 
тiльки цiлу кiлькiсть голосiв.
Обрання персонального складу Наглядової ради 
здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосу-
вання, з використання бюлетенiв i обраними вважа-
ються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть 
голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку ден-
ного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй 
бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає 
бюлетенi та пiдраховує голоси. Голова зборiв оголо-
шує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у 
разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товари-
ством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника 
акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у 
бюлетенi жодного або позначив бiльше одного 
варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також ви-
знається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представ-
ник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть 
голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЦЕНТРЕНЕРГО”
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Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не вра-
ховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх ви-
дачою акцiонеру (його представнику) пiд час його 
реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах 
пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою 
акцiонерного товариства».
З третього питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«Взяти до вiдома звiт Дирекцiї Товариства про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi».
З четвертого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про 
роботу у 2016 роцi».
З п’ятого питання порядку денного загальних зборiв 
рiшення не прийнято.
З шостого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, з ура-
хуванням обставин, що стали пiдставою для вислов-
лення ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI Україна» умовно-позитивної 
думки пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi 
за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi».
З сьомого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«1. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства 
на 2017 рiк. 
2. Враховуючи, що одним iз прiоритетних напрямiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк є необхiднiсть по-
силення впливу наглядової ради на формування та 
реалiзацiю стратегiї дiяльностi Товариства, затверди-
ти Положення про принципи формування наглядової 
ради публiчного акцiонерного товариства «Центре-
нерго».
З восьмого питання порядку денного загальних зборiв 
рiшення не прийнято.
З дев’ятого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«1. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товари-
ством за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2016 роцi, з урахуванням Закону України 
«Про управлiння об’єктами державної власностi» та по-
станови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 березня 
2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу 
вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на ви-
плату дивiдендiв за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi у 2016 роцi господарських то-
вариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi 
права держави», наступним чином:
- 15 % - до резервного капiталу;
- 35 % - до фонду розвитку виробництва;
- 50 % - на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.
2. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за 
пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi – 
193 433 614,52 грн. 
3. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється То-
вариством через депозитарну систему України в поряд-
ку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку».
З десятого питання порядку денного загальних зборiв 
прийнято рiшення:
«Припинити повноваження Наглядової ради Товари-
ства у повному складi».
З одинадцятого питання порядку денного загальних 
зборiв прийнято рiшення:
«Обрати членами Наглядової ради Товариства:
1. Асташев Євген Вiкторович – представник акцiонера 
товариства, юридичної особи – Фонду державного май-
на України.
2. Денисенко Вiталiй Миколайович – представник 
акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду дер-
жавного майна України.
3. Вiзiр Олександр Сергiйович – представник акцiонера 
товариства, юридичної особи – Фонду державного май-
на України.
4. Тараканов Юрiй Костянтинович - представник 
акцiонера товариства, фiзичної особи – Громка Ярос-
лава Андрiйовича.

5. Малий Iгор Анатолiйович - представник акцiонера 
товариства, фiзичної особи – Громка Ярослава 
Андрiйовича».
З дванадцятого питання порядку денного загальних 
зборiв прийнято рiшення:
«1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Наглядової ради Това-
риства.
2. Надати керiвнику Виконавчого органу Товариства 
повноваження на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства».
З тринадцятого питання порядку денного загальних 
зборiв прийнято рiшення:
«Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 
2017 – 2018 роки:
- провадження Товариством ринкової дiяльностi, за-
безпечення прибутковостi та ефективностi, нарощу-
вання темпiв господарської дiяльностi».
З чотирнадцятого питання порядку денного загальних 
зборiв прийнято рiшення:
«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товари-
ством у ходi поточної господарської дiяльностi протя-
гом одного року з дати проведення цих рiчних загаль-
них зборiв акцiонерiв значних правочинiв: - з продажу 
електричної енергiї власного виробництва в межах 
Договору мiж членами Оптового ринку електричної 
енергiї України (договору № 71/01-ЕР вiд 07.09.1999р. 
(iз змiнами), укладеного Товариством з ДП «Енергори-
нок») з граничною сукупною вартiстю у розмiрах 
вартостi електроенергiї власного виробництва, визна-
ченої у фiнансових планах Товариства на вiдповiднi 
фiнансовi роки; - з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) 
з граничною сукупною вартiстю у розмiрах витрат, ви-
значених у фiнансових планах Товариства на 
вiдповiднi фiнансовi роки для фiнансування закупiвлi 
вугiлля (вугiльної продукцiї).
2. Уповноважити керiвника Виконавчого органу Това-
риства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) 
року з дати проведення цих рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинен-
ня вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 1 
цього рiшення.
3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу 
Товариства Товариство має право вчиняти правочини, 
передбаченi пунктом 1 цього рiшення, щодо яких 
загальнi збори Товариства попередньо надали згоду 
на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради 
Товариства на вчинення таких значних правочинiв».
З п’ятнадцятого питання порядку денного загальних 
зборiв прийнято рiшення:
«Схвалити в повному обсязi у розумiннi ст. 72 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» правочини з 
купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї), укладенi Товари-
ством з Державним пiдприємством «Держвуглепос-
тач», а саме: - договiр № 111/10 вiд 23.03.2016 (iз 
змiнами) на загальну суму 1 645 550 тис. грн (один 
мiльярд шiстсот сорок п’ять мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят 
тисяч грн); - договiр № 111/33 вiд 09.11.2016 (iз 
змiнами) на загальну суму 1 500 000 тис. грн (один 
мiльярд п’ятсот мiльйонiв грн.), а також схвалити всi 
дiї Виконавчого органу Товариства, у тому числi дiї 
керiвника Виконавчого органу Товариства, щодо їх 
вчинення та виконання».
11.10.2017р. не відбулись позачергові Загальні 
збори акціонерів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
Перелiк питань, що виносилися на голосування (поря-
док денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових за-
гальних зборiв Товариства. 2. Затвердження порядку 
проведення (регламенту) позачергових загальних 
зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшення про змiну 
типу та найменування Товариства. 4. Внесення змiн 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 5. Затвердження умов договорiв 
(цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядо-
вої ради. Обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 6. 
Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв було скликано 
Наглядовою радою з власної iнiцiативи.
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При пiдготовцi позачергових Загальних зборiв у встанов-
леному порядку були врахованi приписи ч.5 ст.47 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», а тому акцiонери 
не мали можливостi вносити свої пропозицiї до порядку 
денного Зборiв.
Для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
було зареєстровано 57 акцiонерiв/ представникiв 
акцiонерiв, якi сукупно є власниками голосуючих акцiй у 
кiлькостi 43 639 404 штуки, що складає у вiдсотках до 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй 11,94133619%. Та-
ким чином, позачерговi Загальнi збори акцiонерiв не 
вiдбулися оскiльки вiдповiдно до ст.41 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" не досягнуто кворум для 
проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за прости-
ми акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

1418297299 0 193433614 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0 0.52363262511 0

Сума виплаче-
них дивідендів, 
грн.

0 0 186609611 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

- - 22.05.2017 -

Дата виплати 
дивідендів

- - 23.10.2017 -

Опис 30.03.2018р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
«Центренерго» було прийнято рiшення (протокол № 1) на-
правити 75 % чистого прибутку, отриманого Товариством 
за результатами дiяльностi у 2017 роцi, на виплату 
дивiдендiв акцiонерам Товариства та затверджено загаль-
ний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товари-
ства за 2017 рiк у розмiрi 1 418 297 299,64 грн. Станом на 
дату складання рiчної iнформацiї за 2017 рiк, Товариством 
ще не визначалась дата складання перелiку осiб, що ма-
ють право на отримання дивiдендiв за 2017 рiк, не розрахо-
вувався розмiр дивiдендiв на одну акцiю та вiдповiдно не 
здiйснювалась виплата дивiдендiв за цей перiод оскiльки 
ще не настав строк їх виплати. Iнформацiя щодо дати скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв за 2017 рiк, порядок та строк їх виплати буде 
розмiщена в порядку та в строки, встановленi Положенням 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, за-
твердженим рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (зi 
змiнами). 25.04.2017р. рiчними загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ «Центренерго» було прийнято рiшення 
(протокол № 1) направити 50 % чистого прибутку, отрима-
ного Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi, 
на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства та затвер-
джено загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками 
роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi 193 433 614,52 грн. 
Дата складання перелiку осiб, що мають право на отриман-
ня дивiдендiв: 22.05.2017р. Строк виплати дивiдендiв: до 
25 жовтня 2017 року. 

Виплата дивiдендiв здiйснювалась у повному обсязi через 
депозитарну систему України в порядку, встановленому 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Дивiденди у сумi 35 172 377,07 грн. за результатами 
дiяльностi Товариства у 2016 роцi були перерахованi 
23.10.2017р. Центральному депозитарiю на рахунок, 
вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування 
договорiв на фiнансових ринках, для їх зарахування на ра-
хунки депозитарних установ та подальшого переказу 
акцiонерам ПАТ "Центренерго" за виключенням дивiдендiв: 
- на державну частку, оскiльки дивiденди нарахованi на акцiї 
держави сплачуються безпосередньо до Державного бю-
джету України; - депозитарним установам, якi не надали 
iнформацiю Центральному депозитарiю по власникам 
цiнних паперiв ПАТ «Центренерго» для включення останнiх 
до Перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв; 
- депозитарним установам, розташованим на територiях 
здiйснення антитерористичної операцiї (якi не контролюють-
ся українською владою) до отримання офiцiйних роз’яснень 
вiд уповноважених органiв, щодо можливостi перерахування 
коштiв зазначеним депозитарним установам, виходячи з 
норм Закону України «Про боротьбу з тероризмом», Закону 
України «Про тимчасовi заходи на перiод проведення анти-
терористичної операцiї», постанови Правлiння НБУ вiд 
06.08.2014р. №466, розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 07.11.2015р. №1085-р та вiд 02.12.2015р. №1275-р, 
Кримiнального кодексу України; - по акцiям, якi облiковуються 
на балансовому рахунку Товариства в Центральному 
депозитарiї (оформленi глобальним сертифiкатом до 
розподiлу за власниками). Дивiденди на державну частку за 
результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi у розмiрi 
151 437 234,61 були виплаченi безпосередньо до Державно-
го бюджету України. 

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 10073652 8582168
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5375594 5512366
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2202976 1345415
Сумарна дебіторська заборгованість 903731 877244
Грошові кошти та їх еквіваленти 1074697 527891
Власний капітал 6885847 5235275
Статутний капітал 480229 480229
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2966142 1484821
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 574872 457011
Поточні зобов'язання і забезпечення 2612933 2889882
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5.12 1.05

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

5.12 1.05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 369407108 369407108
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

В.о. генерального директора
ПАТ «Центренерго»  Громко Я.А.

Річна інформація емітента, який здійснив приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

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

Приватне акцiонерне товариство "Тульчин-
ська центральна районна аптека № 90", 
ЄДРПОУ 01975175,
23600, Вінницька область, мiсто Тульчин, вулиця 
Миколи Леонтовича, 58, тел (04335) 2-29-64

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

http://tulchinapteka90.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 «Полiграфiст», 02468813, вул Патрiарха Мстислава, 1А, 

смт. Пiдволочиськ, -, Тернопільська, 47800, (03543) 23386 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії:21/04/2018 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
poligrafist.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛiГРАФiСТ»

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 «АГРО-ПРОДУКТ», 25347839, с.Росохач, Чорткiвський р-н, 
Тернопільська, 48560, 0355256567 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комі-
сії: 23/04/2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: agroprodykt.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРО-ПРОДУКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування еміт ента Приватне акцiонерне товари-
ство "АГРОМАШКОМПЛЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00902174
3. Місцезнаходження 21022, мiсто Вiнниця, вулиця 

Айвазовського, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (0432) 66-42-89, (0432) 67-04-11
5. Електронна поштова адреса prat.agromash@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://amk.vn.ua

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

ii. Текст повідомлення
- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол 
№ 1 припинено повноваження Голови Наглядової ради Шолоти Ганни 
Антонiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє 
часткою в Статутному капiталi Товариства 11.1501 вiдсоткiв. Перебувала 
на посадi 3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 
припинено повноваження члена Наглядової ради Колiсник Лариси Миколаїв-
ни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в Ста-
тутному капiталi Товариства 0.0543 вiдсоткiв. Перебувала на посадi 3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 
припинено повноваження члена Наглядової ради Чижика Олександра Петро-
вича в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в 
Статутному капiталi Товариства 0.0185 вiдсоткiв. Перебував на посадi 3 роки.

- Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол 
№ 1 припинено повноваження Ревiзора Шолоти Владiслава Васильовича в 

зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в 
Статутному капiталi Товариства 2.5517 вiдсоткiв. Перебував на посадi  
3 роки.

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 обрано на 
посаду члена Наглядової ради та рiшення Наглядової ради вiд 24.04.2018 р. 
протокол № 2 обрано на посаду Голови Наглядової ради Шолоту Сергiя 
Васильовича строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою 85.8778 вiдсоткiв в 
Статутному капiталi Товариства. Шолота С.В. останнi п'ять рокiв обiймав 
посаду Генерального директора ПрАТ «Агромашкомплект».

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 обрано на 
посаду члена Наглядової ради Колiсник Ларису Миколаївну строком на  
3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, володiє часткою 0.0543 вiдсоткiв в Статутному капiталi 
Товариства. Останнi п`ять рокiв посадова особа працює бухгалтером 
ПрАТ «Агромашкомплект».

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 обрано на 
посаду члена Наглядової ради Шолоту Ганну Антонiвну строком на 3 роки. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, володiє часткою 11.1501 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товари-
ства. Посадова особа останнi п'ять рокiв перебуває на пенсiї за вiком.

-Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Агромашкомплект» вiд 24.04.2018 р. протокол № 1 обрано на 
посаду Ревiзора Шолоту Владiслава Васильовича строком на 3 роки. По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, володiє часткою 2.5517 вiдсоткiв в Статутному капiталi Товариства. 
Посадова особа останнi п'ять рокiв обiймає посаду начальника вiддiлу  
АТ «УкрСиббанк», адреса якого: м.Вiнниця, вул. Київська, 62.

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

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

Генеральний директор Очеретний Вадим Анатолійович 25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГРОМАШКОМПЛЕКТ”

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Гусятинмаш», 01881178, вул. Лепкого, 36, смт. Гусятин, Гусятин-
ський район, Тернопільська, 48201, (03557) 2-53-40

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: gusyatinmash.pat.ua 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: аудит не проводився 5. Інформація про загаль-
ні збори: Збори не проводились. 6. Інформація про дивіденди: За результа-
тами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГУСЯТИНМАШ»

Річна інформація за 2017 рік 
ПрАТ «Укргiдроспецбудпроект»

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Укргiдроспецбудпроект», код за ЄДРПОУ 05415533, 

місцезнаходження 01103, м.Київ, вул.Кiквiдзе, 10А, телефон: 
(044)4902787.2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 24.04.2018 р.  
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: 05415543.infosite.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРГiДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ»
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Річна інформація ПРАТ «СІЛЬБУД» за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента. 1. Повне найменування емітента, код за 

ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Сiльбуд», 23571372, бульвар 50-рiччя Перемоги, 
106, м. Бiла Церква, Київська обл.,09113, (4563)4-04-13. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: 23571372.infosite.com.ua. 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Консалт Україна», 35572900. 5.Черго-
ві збори відбулись 24.04.2017. Порядок денний: 1. Обрання Лічильної комісії, 
Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.2. Звіт Голови 
Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік визначення перспектив розвитку на 2017рік.3. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Голови Правління.4. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2016рік.5. Про розподіл прибутку (покриття збитку) 
товариства за підсумками роботи за 2016рік, про виплату дивідендів.6. Про 
списання легкових автомобілів товариства. 6. За результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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 «-Меркурiй-», 22603526, вул.Тернопiльська, 19а, м.Бе-

режани, Бережанський, Тернопільська, 47501, (03548) 51098  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 2404/2018 3. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: merkyriy.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«-МЕРКУРiЙ-»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯ», 02970197, 
Карпатська, 71 а, м. Коломия, Коломийський, Івано-Франківська, 78200, (03433) 
21904 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21/04/2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: prurarpatu.afr.net.ua 4. Най-
менування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Галичина-аудитсервіс», 22599983 5. Інформація про загальні збори:06.10.2017, 
позачергові 15.08.2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 
15.08.2017 р.). Надійшло дві пропозиції щодо доповнень до порядку денного 
позачергових загальних зборів від акціонерів Гриніва В.М., Подвiрної Н.В., що 
володіють 5 та більше відсотків статутного капіталу.(Доповнення13--43) Поря-
док денний: 1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.2. 
Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу 
засвідчення бюлетенів.3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.4. 
Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 5. Про при-
пинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.6. Про припинення 
повноважень голови та членів правління Товариства.7. Прийняття рішення про 
припинення Товариства шляхом його ліквідації.8. Про прийняття внутрішнього 
положення «Положення про ліквідаційну комісію» 9. Про призначення ліквіда-
ційної комісії Товариства та визначення її повноважень.10.Затвердження поряд-
ку ліквідації Товариства.11.Затвердження порядку та строків заявлення креди-
торами своїх вимог до Товариства.12. Затвердження порядку розподілу між 
акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів. 13. 
Про обрання голови правління Товариства.14. Затвердження звіту правління 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.15.
Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2012 рік.16.Затвердження звіту правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.17.Затвердження 
звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2014 рік.18.Затвердження звіту правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2015 рік.19.Затвердження звіту правлін-
ня про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.20.
Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 
2011 рік.21.Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товари-
ства за 2012 рік.22.Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан 
Товариства за 2013 рік.23.Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність 
та стан Товариства за 2014 рік.24.Затвердження звіту Наглядової Ради про ді-

яльність та стан Товариства за 2015 рік.25.Затвердження звіту Наглядової Ради 
про діяльність та стан Товариства за 2016 рік.26.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2011 році.27.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2012 році.28.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2013 році.29.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2014 році.30.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2015 році.31.Затвердження звіту Ревізійної 
комісії про діяльність Товариства в 2016 році.32.Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2011 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради 
та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства за 
2011 рік.33.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік за на-
слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвердження 
результатів діяльності товариства за 2012 рік.34.Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2013 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової 
Ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства за 
2013 рік.35.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік за на-
слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвердження 
результатів діяльності товариства за 2014 рік.36.Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2015 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової 
Ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства за 
2015 рік.37.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за на-
слідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвердження 
результатів діяльності товариства за 2016 рік.38. Розподіл прибутку (збитку) 
отриманого Товариством у 2011 році.39. Розподіл прибутку (збитку) отриманого 
Товариством у 2012 році.40. Розподіл прибутку (збитку) отриманого Товари-
ством у 2013 році.41. Розподіл прибутку (збитку) отриманого Товариством у 
2014 році.42. Розподіл прибутку (збитку) отриманого Товариством у 2015 році.43. 
Розподіл прибутку (збитку) отриманого Товариством у 2016 році.Результати роз-
гляду питань порядку денного:1 «Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: 
голова комісії - Опалко Ю.Я., члени комісії - Даценко О.М., Болехівський О.Д.»2 
Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів.3 Обрати головою загальних зборів акціонерів 
Подвiрного Вiктора Богдановича,обрати секретарем загальних зборів акціоне-
рів Рибчук Олександра Степанівна.4 Рішення не прийнято.5 В зв'язку із закін-
ченням терміну перебування на посаді припинити повноваження членів ревізій-
ної комісії ПАТ «Прикарпаття» Марчук Марiя Iванiвна, Подвiрна Наталiя 
Вiталiївна, Калин Марiя Василівна.6 В зв'язку із закінченням терміну перебуван-
ня на посаді припинити повноваження голови правління ПАТ «Прикарпаття» 
Гринiв Наталiї Василiвни та членів правління ПАТ «Прикарпаття» Данищук Ва-
силя Михайловича, Штопко Валентина Васильовича.7-12 Рішення не прийнято. 
13 Обрати головою правління Публічного Акціонерного Товариства «Прикарпат-
тя» Хмуляк Оксану Володимирівну терміном на 3 роки. 14 - 43 питання: Рішення 
не прийнято. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПiЛЬСЬКИЙ 
ОБЛРИБОКОМБiНАТ», 00476777, вул. Кн. Острозького, 14-А,  
м.Тернопіль, -, Тернопільська, 46001, (03547) 2-81-77 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 24/04/2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: rubokombinat.afr. net.ua  
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Ау-
диторська фірма «Консул», 21131551 5. Інформація про загальні збори: 
Збори не проводились.

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

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 «Скалатська фабрика «ЛОТОС», 02971895, вул.Л.Курбаса, 50, 

м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська, 47851, (03543) 32287 2. 
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 24/04/2018 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
lotoc.afr.net.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА «ЛОТОС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публічне акціонерне 
товариство «2 ремонтний завод засобів зв»язку», 24969510, вулиця Івана 
Франка, б. 10, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501, (03548) 23480 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: 24.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 

розміщено регулярну річну інформацію: http://2rzzz.zzz.com.ua 4. Наймену-
вання, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми  
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська 
фірма «Консул», 21131551 5. Інформація про загальні збори: Збори не 
проводились.6. Інформація про дивіденди:За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ»

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова Компанія «ПРОВIДНА», код за ЄДРПОУ 23510137, м. Київ , 
03049, проспект Повiтрофлотський, 25, тел. (044) 492-18-18. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www.providna.ua

Т.в.о. Голови Правління  О.О. Ваганова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВiДНА»

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 акцiонерне 
товариство «Лубенська рибоводно - мелiоративна станцiя», 00703440, 

37542, Полтавська обл. , Лубенський р-н., с.Новаки, 05361-5-30-54.  
2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії- 26.04.2018р. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http:// 00703440@bs1998.info.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛУБЕНСЬКА РИБОВОДНО - МЕЛiОРАТИВНА СТАНЦiЯ»

Річна інформація за 2017 рік ПрАТ «Дніпровуд»
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Дніпровуд», код за ЄДРПОУ 31030962, місцезнаходження 
Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Піонтковського, 2-а, телефон: 

(044)-5010445. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

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

річну інформацію: www.dniprowood.com.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВУД»

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 
"РАДГОСП 
"ШЕВЧЕНКiВСЬКИЙ", 
05398728Сумська , Конотопський район, 
41667, с. Шевченкове, вул. МИРУ, 1 
(05447) 5-53-31,

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://05398728.infosite.com.ua/

Річна інформація 
емітента цінних паперів 

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПiЛЬНАФТО-
ПРОДУКТ», 03362755, вул. Полiська, 1, м. Тернопiль, д/н, Тернопіль-
ська, 46010, 0352 250658 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://tnp.ternopil.ua/ukr/korporatuv/info/4. Найменування, іден-
тифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Західаудит», 
33539238 5. Інформація про загальні збори: Збори не скликалися в зв»язку 
із рішення Наглядової ради.6. Інформація про дивіденди:За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» 
2. Код за ЄДРПОУ 
09306278
3. Місцезнаходження 
79019 м.Львів вул. Газова,17
4. Міжміський код, телефон та факс 
(032)2323735 (032)2425860
5. Електронна поштова адреса 
info@okcibank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
www.okcibank.com.ua/pro-bank/zvitnist
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 
24.04.2018р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту  
ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа Жук Олександр Володимирович , яка 
займала посаду Голова Спостережної ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,46%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 920000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 1 рік. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 
р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». 
Посадова особа Баляш Олег Григорійович , яка займала посаду Член Спо-
стережної ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 60,396674%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
120793348грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». 
Посадова особа Яремцьо Володимир Іванович, яка займала посаду Член 
Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». 
Посадова особа Соловій Михайло Миколайович, яка займала посаду Член 
Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі вимог За-
кону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». 
Посадова особа Стецько Наталія Богданівна, яка займала посаду Член 
Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ 
«ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Обрання 
посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про акціонер-
ні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Рішення Спостережної ради 
від 24.04.2018 р. про обрання Головою Спостережної ради. Жук Олександр 
Володимирович обрано на посаду Голова Спостережної ради. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,46%. Володiє пакетом акцій емі-

тента у розмірі 920000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Спостережної ради 
ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
920000 простих іменних акцій. Є акціонером ПАТ «ОКСІ БАНК» Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Баляш Олег Григорі-
йович обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 60,396674%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 120793348 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Спосте-
режної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 120793348 простих іменних акцій. Є акціонером ПАТ «ОКСІ 
БАНК» Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Яремцьо Володимир 
Іванович обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: директор ТзОВ «Меркурій-Україна». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є представником ак-
ціонера ТзОВ «Меркурій-Україна. ТзОВ «Меркурій- Україна» володіє  
7 920 000 шт. простих іменних акцій емітента, що становить 3,96% статут-
ного капіталу ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Штанько Віктор Ми-
хайлович обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: доцент, Львівський національний університет 
імені Івана Франка. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 
акцій. Є незалежним членом Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Поса-
дова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ОКСІ 
БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Обрання посадової 
особи виконано на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» 
та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Короташ Ярослав Олександрович обрано на 
посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано осо-
бу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
юрисконсульт у ТзОВ «Карпатська індустріальна група 1926», ФОП Короташ 
Ярослав Олександрович.. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Є незалежним членом Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ОКСІ БАНК» 24.04.2018 р. (протокол № 1/18 від 24.04.2018 р.). Об-
рання посадової особи виконано на підставі вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК». Бачало Іван Богда-
нович обрано на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Аналітик у департаменті стратегії та контро-
лю, КУА «Прімоколект-капітал»; ФОП Бачало Іван Богданович Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Є незалежним членом 
Спостережної ради ПАТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на 
розкриття паспортних даних.

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

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

2.
Голова Правління Романюк Арсен Вікторович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
25.04.2018

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК» 
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Річна інформація за 2017 рік 
ПрАТ «Белком» 

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Белком», код за ЄДРПОУ 31248114, місцезнаходження 

Київська обл.09100,м.Біла Церква,вул.Богдана Хмельницького,5, те-
лефон: (0456)-335-035. 2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
24.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: belcom.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БЕЛКОМ»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

ТОВ «iПОТЕЧНА КОМПАНiЯ «БАЗОВИЙ АКТИВ» 
за 2017р.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IПОТЕЧНА 
КОМПАНIЯ "БАЗОВИЙ АКТИВ", 25586047, 
бул. Лесі Українки, 34, офіс. 312/3, м.Київ, 
Печерський, 01133, Україна, (044)332-23-84

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://sites.google.com/site/bazovyyaktyv/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 
23500277

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 763262 676591
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

14 23

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 0 0

Сумарна дебіторська 
заборгованість 

153272 223343

Гроші та їх еквіваленти 22784 3044
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

4187 3356

Власний капітал 191629 190798
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

187000 187000

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

4187 3356

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

331163 150923

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

240470 334870

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

831 -2042

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

0 0

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

0 0

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

0 0

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
В.о.директора ______________ 

(підпис)
Осатюк С.В.

(ініціали та прізвище керівника)
24.04.2018

(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ 
“iПОТЕЧНА КОМПАНiЯ “БАЗОВИЙ АКТИВ”

Річна інформація ВАТ «Електрокерамiка» за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Електрокерамiка», 05825573, вул. Таращанська ,197а, м. Бiла Церква, 
09100, (456)333881. 2. Дата розкриття річної інформації на stockmarket.gov.

ua: 25.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 05825573.infosite.
com.ua. 4. Аудит проведений ТОВ «АФ «Аудит Консалт Україна», 35572900. 
5. Інформація про загальні збори: функцію загальних зборів товариства ви-
конує сесiя Бiлоцеркiвської мiської ради. 6.За результатами звітного періо-
ду рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОКЕРАМiКА»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Бережанський хлiбозавод», 05510881, вул. Степа-
на Бандери 16 А, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопільська, 47501, 
(03548) 2-20-72 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 23/04/2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: bereganu.afr.net.ua 4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з об-
меженою відповідальністю аудиторська фірма  «ГАЛИЧИНА-
АУДИТСЕРВІС», 22599983 5. Інформація про загальні збори: Збори не 
скликалися. 6. Інформація про дивіденди:За результатами звітного та по-
переднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЖАНСЬКИЙ ХЛiБОЗАВОД»

Річна інформація за 2017 рік
Приватного акцiонерного товариства «Білоцерківський юве-

лірний завод», код за ЄДРПОУ 31907510, місцезнаходження: 
09100,м.Біла Церква,вул.Фастівська,23, телефон: (04563)-60143. 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: kado.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Вiдкрите 
акцiонерне товариство «Чорткiвський завод «Агромаш», 00901594, 
вул. Князя Володимира Великого, 29, м. Чорткiв, Чорткiвський р-н, Терно-
пільська, 48505, (03552) 2-18-48 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:21.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: agromash.afr. net.ua4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з об-
меженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул», 21131551 5. Ін-
формація про загальні збори:28.04.2017, чергові Порядок денний загальних 
зборiв акцiонерiв сформований спостережною радою товариства . Згідно 
до пропозицій, поданих акціонерами Олешко О.М., Олешко О.О.,ТОВ «Тер-
нопільрембуд», які є власниками 5 і більше відсотками акцій товариства, 
порядок денний доповнений питаннями згідно поданих заяв

Порядок денний: 1. «Про обрання голови та членів лічильної комісії за-
гальних зборів».2. «Про обрання голови та секретаря загальних зборів».

3. «Визначення порядку проведення (регламенту) загальних зборів». 
4. «Звіт правління Товариства по підсумках фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 
2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» 

5. «Звіт спостережної ради Товариства про роботу за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками його розгляду».6. «Звіт ревізійної комісії Това-
риства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду».7. «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік».8. «Затвердження і розподіл прибутку Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2016 році».9.»Про зміну типу Товариства.». 10. 
«Про зміну найменування Товариства».11. «Про приведення Статуту Това-
риства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» із 
внесенням до нього змін шляхом викладення Статуту Товариства у новій 
редакції».12. «Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно 
до Закону України «Про акціонерні Товариства»13. «Про припинення пов-
новажень членів спостережної ради Товариства». 14. «Про припинення 
повноважень ревізійної комісії Товариства».15. «Про обрання членів на-
глядової ради Товариства».16. «Про обрання членів ревізійної комісії 
Товариства».17. «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з 
членами наглядової ради, становлення розміру їх винагороди».18. « Про 
обрання лічильної комісії ( членів ліч комісії) річних загальних зборів від-
критого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш» .19.»Про 
обрання голови річних загальних зборів відкритого акціонерного товари-
ства « Чортківський завод «Агромаш».20. «Про обрання секретаря річних 
загальних зборів відкритого акціонерного товариства « Чортківський завод 
«Агромаш».21. «Про дострокове припинення повноважень голови правлін-
ня товариства і обрання нового голови правління». 22. «Про припинення 
повноважень членів правління товариства».23. «Про дострокове припи-
нення повноважень голови правління товариства». 24. «Про обрання голо-
ви правління товариства».25. «Про скасування всіх рішень позачергових 
загальних зборів товариства від 10 березня 2016 року».26. «Про скасуван-
ня всіх рішень , прийнятих 31 січня 2017 року позачерговими загальними 
зборами відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агро-
маш», код ЄДРПОУ якого 00901594».27. «Про скасування всіх рішень поза-
чергових загальних зборів товариства від 21 березня 2017 року».28. «Про 
надання інформації відкритим акціонерним товариством «Чортківський за-
вод «Агромаш» акціонерам щодо афілійованих осіб».29. «Про інформацію 
щодо грубих порушень органами відкритого акціонерного товариства 
«Чортківський завод «Агромаш» прав акціонерів».30. «Про дії акціонерів 
Журби Я.Є. та Матієшина В.С. щодо продажу майна товариства».31. « Про 
інформацію щодо договору купівлі - продажу від 11 березня 2016 року , 
укладеного між відкритим акціонерним товариством «Чортківський завод 
«Агромаш» та товариством з обмеженою відповідальністю «СЕ Борднетце 
- Україна»32. « Про бездіяльність та протиправну діяльність Спостережної 
ради товариства».33. « Про незаконний викуп акцій товариства у акціонера 
Матієшина В.С.». 34. «Про незаконну оцінку акцій товариства для їх викупу 
у акціонера Матієшина В.С.».35. « Про протиправні дії голови правління 
щодо недопуску аудитора до перевірки та зобов'язання допустити до 
такої».36. « Про притягнення посадових осіб товариства до майнової 
відповідальності».37. « Про скасування положень про органи товариства 
та інших його внутрішніх положень , а також прийняття нових положень про 
виконавчий орган (правління) публічного акціонерного товариства «Чорт-
ківський завод «Агромаш», ревізійну комісію публічного акціонерного това-
риства «Чортківський завод «Агромаш», наглядову раду публічного акціо-
нерного товариства «Чортківський завод «Агромаш», загальні збори 
публічного акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш».Ре-
зультати розгляду питань порядку денного:1 Вирішили: Обрати лічильну 
комісію в складі трьох осіб: голова комісії - Даценко О.М. члени комісії - Ви-

шнівський Б.І., Козак Р.М.2 .»Обрати головою загальних зборів акціонерів 
Опалка Юрія Ярославовича та обрати секретарем загальних зборів акціо-
нерів Чекаловську Марію Петрівну»3 Затвердити наступний порядок (ре-
гламент) загальних зборів акціонерів Товариства з питань, винесених на 
розгляд загальних зборів та включених до порядку денного надавати:- ви-
ступаючим з основною доповіддю - до 5 хвилин:- особам , які приймають 
участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 3 хвилин.Голові зборів 
виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надава-
ти слово доповідачу.Розгляд кожного питання порядку денного розпочина-
ти з виступу з цього питання, після чого голова зборів оголошуватиме про-
ект рішення, потім переходити до голосування. Питання до доповідачів 
ставити в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів  
із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові 
акціонера(йогопредставника). Голосування з питань порядку денного про-
вести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками 
зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі 
технічні перерви до 10-15 хвилин.»4 «Затвердити Звіт правління Товари-
ства по підсумках фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2017 рік».

5 «Затвердити звіт спостережної ради Товариства за 2016 рік».6 «За-
твердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».7 «Річний звіт та 
баланс Товариства за 2016 рік затвердити».8 «Дивіденди не нараховувати, 
чистий прибуток направити на погашення збитків минулих років.».

9 - 37 питання:Рішення не прийнято.21.03.2017, позачергові Порядок 
денний загальних зборiв акцiонерiв сформований спостережною раою то-
вариства. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних збо-
рів: Спостережна рада Інших пропозицій щодо порядку денного від акціо-
нерів товариства не поступало.Порядок денний:1. «Про обрання голови та 
членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства».  
2. «Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів 
Товариства».3. «Про порядок (регламент) проведення позачергових за-
гальних зборів Товариства».4. «Про затвердження вартості однієї акції Від-
критого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш».5. «Про 
викуп акцій у акціонера Матієшина Василя Семеновича».6. «Щодо схва-
лення вчиненого правочину».Результати розгляду питань порядку денного: 
1 «Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голова комісії - Цепенда В.О 
члени комісії - Вишнівський Б.І., Даценко О.М.2 «Обрати головою позачер-
гових загальних зборів акціонерів Опалка Юрія Ярославовича та обрати 
секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Чекаловську Марію 
Петрівну».3 Затвердити наступний порядок ( регламент) позачергових за-
гальних зборів акціонерів Товариства з питань , винесених на розгляд поза-
чергових загальних зборів та включених до порядку денного надавати:- ви-
ступаючим з основною доповіддю - до 5 хвилин:- особам , які приймають 
участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 3 хвилин. Голові зборів 
виносити на розгляд позачергових загальних зборів питання порядку ден-
ного та надавати слово доповідачу.Розгляд кожного питання порядку ден-
ного розпочинати з виступу з цього питання, після чого голова зборів оголо-
шуватиме проект рішення,потім переходити до голосування. Питання до 
доповідачів ставити в письмовій формі шляхом подання записок голові 
зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціоне-
ра ( його представника). Голосування з питань порядку денного провести з 
використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів 
при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні 
перерви до 10-15 хвилин.»4 «Затвердити вартість однієї акції Відкритого 
акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш» в розмірі 2 грн. 
10 коп. згідно незалежної оцінки проведеної суб'єктом оціночної діяльності 
оцінювачем ТоварницькоюН.Д.» 5: «Викупити в акціонера Відкритого акціо-
нерного товариства «Чортківський завод «Агромаш» Матієшина Василя 
Семеновича 809190 шт простих іменних акцій по затвердженій ціні» Голові 
правління Сеньківу Петру Павловичу підписати договір купівлі-продажу 
цінних паперів.Головному бухгалтеру провести оплату цінних паперів згід-
но укладеного договору.

6 «Схвалити вчинений значний правочин - Договір купівлі-продажу 
83/100 часток комплексу, укладений 11 березня 2016 р. між відкритим акці-
онерним товариством «Чортківський завод Агромаш» та Товариством з об-
меженою відповідальністю «СЕ Борднетце-Україна», посвідчений Пивова-
ром В.А., приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального 
округу, в реєстрі за № 193-194». 31.01.2017, позачергові Порядок денний 
загальних зборiв акцiонерiв сформований спостережною раою товариства. 
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Спосте-
режна рада Згідно до пропозицій, поданих акціонерами Олешко О.М., 
Олешко О.О.,ТОВ «Тернопільрембуд», які є власниками 5 і більше відсо-
тками акцій товариства, порядок денний доповнений питаннями згідно по-
даних заяв 

1.Про обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загаль-
них зборів Товариства.2. Про обрання голови та секретаря позачергових 
загальних зборів Товариства. 3.Про порядок (регламент) проведення поза-

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРТКiВСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОМАШ»
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чергових загальних зборів Товариства.4.Про зміну типу Товариства5.Про 
зміну найменування Товариства.6.Про приведення Статуту Товариства у 
відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» із внесенням 
до нього змін шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції  
7. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загаль-
ні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду Товариства», «По-
ложення про виконавчий орган Товариства», «Положення про ревізійну ко-
місію Товариства»8.Про припинення повноважень членів спостережної 
ради Товариства.

9.Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 
10. Про обрання голови правління Товариства.11. Про обрання членів на-
глядової ( спостережної) ради Товариства.12.Про обрання членів ревізій-
ної комісії Товариства.13.Про затвердження умов договорів, що уклада-
тимуться з членами Наглядової ради ( Спостережної ради) , 
встановлення розміру їх винагороди.14.Щодо схвалення вчиненого 
правочину.15.Про обрання лічильної комісії (членів лічильної комісії) по-
зачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Чорт-
ківський завод «Агромаш».16.Про обрання голови позачергових загаль-
них зборів відкритого акціонерного товариства «Чортківський завод 
«Агромаш»17.Про обрання секретаря позачергових загальних зборів від-
критого акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш».18.Про 
аудиторську перевірку відкритого акціонерного товариства «Чортківський 
завод «Агромаш» по результатах діяльності за 2016р.19.Про експертну 
оцінку цілісного майнового комплексу відкритого акціонерного товари-
ства «Чортківський завод «Агромаш», визначену приватним підприєм-
ством « Тернопільське експертно-консультаційне бюро» у 2016 році20.Про 
інформацію щодо грубих порушень органами відкритого акціонерного то-
вариства «Чортківський завод «Агромаш» прав акціонерів. 21.Про надан-
ня інформації відкритим аціонерним товариством «Чортківський завод 
«Агромаш» акціонерам щодо афілійованих осіб22.Про дії акціонерів Жур-
би Я.Є. та Матієшина В.С. щодо продажу майна товариства.23. Про інфор-
мацію щодо договору купівлі-продажу від 11 березня 2016 року, укладено-
го між відкритим аціонерним товариством «Чортківський завод «Агромаш» 
та товариством з обмеженою відповідальністю «СЕ Борднетце-Україна». 
24.Про діяльність в.о. голови правління товариства за 2016 рік.25.Про ді-
яльність Спостережної ради за 2016 рік.26.Про діяльність Ревізійної комі-
сії за 2016 рік.27.Про скасування положень про органи товариства та ін-
ших його внутрішніх положень, а також прийняття нових положень про 
виконавчий орган (правління) публічного акціонерного товариства «Чорт-
ківський завод «Агромаш», ревізійну комісію публічного акціонерного то-

вариства «Чортківський завод «Агромаш», наглядову раду публічного 
акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш», загальні збори 
публічного акціонерного товариства «Чортківський завод «Агромаш». 
28.Про зміну найменування Товариства.29.Про приведення Статуту То-
вариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» 
із внесенням до нього змін шляхом викладення Статуту Товариства у но-
вій редакціїРезультати розгляду питань порядку денного:1 «Обрати лі-
чильну комісію в складі трьох осіб: голова комісії - Цепенда В.О члени 
комісії - Вишнівський Б.І., Чинкалюк Н.В.».2 «Обрати головою позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Опалка Юрія Ярославовича та обрати 
секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Чекаловську Марію 
Петрівну».3 «Затвердити наступний порядок ( регламент) позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства з питань , винесених на розгляд 
річних загальних зборів та включених до порядку денного надавати:- ви-
ступаючим з основною доповіддю - до 5 хвилин:- особам , які приймають 
участь в обговоренні рішень, що приймаються - до 3 хвилин. Голові збо-
рів виносити на розгляд річних загальних зборів питання порядку денного 
та надавати слово доповідачу.Розгляд кожного питання порядку денного 
розпочинати з виступу з цього питання, після чого голова зборів оголо-
шуватиме проект рішення, потім переходити до голосування.Питання до 
доповідачів ставити в письмовій формі шляхом подання записок голові 
зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціо-
нера (його представника). 

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюле-
тенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В про-
цесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 10-15 
хвилин.»4-9 питання Рішення не прийнято. 10 Обрати головою правління 
Товариства Сеньківа Петра Павловича строком на п'ять років з моменту 
прийняття рішення про його обрання».11 В зв'язку із не відкликанням спо-
стережної ради та не затвердженням нових установчих документів новий 
склад наглядової ( спостережної) ради не обирати12 В зв'язку із не відкли-
канням ревізійної комісії та не затвердженням нових установчих документів 
новий склад ревізійної комісії не обирати13 Рішення не прийнято.14 Схва-
лити вчинений значний правочин - Договір купівлі-продажу 83/100 часток 
комплексу, укладений 11 березня 2016 р. між ВАТ «Чортківський Агромаш» 
та ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», посвідчений Пивоваром В.А., приватним 
нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу,в реєстрі за 
№193-194 15-29 питання: Рішення не прийнято.6. Інформація про 
дивіденди:За результатами звітного та попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«Ямпільська пересувна механізована колона № 182»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01037436 
3. Місце знаходження 30231 Хмельницька область Білогірський ра-

йон смт Ямпіль вул. Центральна, 56 
4. Міжміський код, телефон, 03841, 9-31-85
5. Електронна поштова адреса pmk182@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі інтернет. Яка використовується емітен-

том для розкриття інформації www.pmk182@ukr.net
7. Вид особливої інформації. Прийняття рішення про виплату диві-

дендів

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення загальними зборами акціонерного товари-

ства рішення про виплату дивідендів 20.04.2018р. Дата складання пе-
реліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.10.2018р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів: 301441

Строк виплати дивідендів: початок 12.10.2018 - кінець 20.10.2018р. 
Спосіб виплати: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: виплати всієї суми дивідендів в по-

вному обсязі.
Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що 

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

Директор  І.А. Шевчук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 182»

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 «ТОРГО-
ВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК», 
код за ЄДРПОУ 19035521, 01001, 
м. Київ, вул. Хрещатик, 13 
(044) 278-49-96

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

 27.04.2018 р. 

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

 th_hrestchatyk.emitents.net.ua, 
stockmarket.gov.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«АЛБЕ-ГРУП»,ЄДРПОУ 39400974,
м.Київ, 01054, вул. Олеся Гончара, 65
тел. (044) 238-27-25 (044) 238-27-26

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://39400974.smida.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повнссе найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Ямпільська пересувна механізована колона № 182»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01037436 
3. Місце знаходження 30231 Хмельницька область Білогірський район 

смт Ямпіль вул. Центральна, 56 
4. Міжміський код, телефон, 03841, 9-31-85
5. Електронна поштова адреса pmk182@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі інтернет. Яка використовується емітентом 

для розкриття інформації http://pmk-182.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 
ii. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2018р. в зв’язку з припи-
ненням повноважень керівних органів (Директора, членів наглядової 
ради, ревізора) звільнено: 

- Голова наглядової ради Кравчук Віталій Іванович (згода на розголо-
шення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Пере-
бував на посаді з 09.04.2010 по 20.04.2018р. 

- Член наглядової ради Піщерьова Надія Андріївна (згода на розголо-
шення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Пере-
бувала на посаді з 09.04.2010 по 20.04.2018р.

- Член наглядової ради Горобець Варвара Володимирівна (згода на 
розголошення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. 
Перебувала на посаді з 09.04.2010 по 20.04.2018р.

- Директор Шевчук Ігор Анатолійович (згода на розголошення пас-
портних даних не дано) розмір пакета акцій 60,5372 відсотків. Перебував 
на посаді з 09.04.2010 по 20.04.2018р.

- Ревізор Колєсник Катерина Степанівна (згода на розголошення пас-
портних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Перебувала на 
посаді з 09.04.2010 по 20.04.2018р.

Обрано:
- Член наглядової ради Кравчук Віталій Іванович (згода на розголо-

шення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Про-

тягом 5 останніх років займав посаду голова наглядової ради ПрАТ «Ям-
пільська ПМК № 182». Обраний на термін 3 роки. Є представником 
акціонера Фермерське господарство «Полква» (Код ЄДРПОУ 
23652604) 

- Член наглядової ради Піщерьова Надія Андріївна (згоди на розго-
лошення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. 
Протягом останніх 5 років займала посаду член наглядової ради 
ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182». Обрана на термін 3 роки. Є представ-
ником акціонера Фермерське господарство «Полква» (Код ЄДРПОУ 
23652604)

- Член наглядової ради Лохвич Ольга Всеволодівна (згода на розголо-
шення паспортних даних не дано) розмір пакета акцій 0,6647 відсотка. 
Протягом останніх 5 років у товаристві не працювала, обрана на 3 роки . 
Обрана шляхом самовисунення.

- Директор Шевчук Ігор Анатолійович (згоди на розголошення пас-
портних даних не дано) розмір пакета акцій 60,5372 відсотка. Протягом 
останніх 5 років працював директором ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182» 
обраний на 3 роки.

- Ревізор Колєсник Катерина Степанівна (згода на розголошення пас-
портних даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Протягом остан-
ніх 5 років працювала ревізором ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182».Обрана 
на 3 роки 

- Рішенням наглядової ради від 20.04.2018р. обрано: голова наглядо-
вої ради Кравчук Віталій Іванович (згода на розголошення паспортних 
даних не дано) розмір пакета акцій 0 відсотків. Протягом останніх 5 років 
займав такі посади заступник директора ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182», 
голова наглядової ради ПрАТ «Ямпільська ПМК № 182»,обраний на тер-
мін 3 роки Є представником акціонера Фермерське господарство «Полк-
ва» (Код ЄДРПОУ 23652604).

Не погашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові осо-
би не мають .

Особа зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Директор  Шевчук І.А

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 182»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

риство "Молнiя"
2. Код за ЄДРПОУ 05407746
3. Місцезнаходження 07501, смт. Баришiвка, 

Київська обл., вул. Торфяна, 
б. 26

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04576)51661 (04576)51661 

5. Електронна поштова 
адреса

info@molniya.com.ua

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

http://05407746.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Молнiя» вiд 24.04.2018р., у зв’язку з 

закінченням строку повноважень, припинено повноваження голови ревізій-
ної комiсiї - ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», код ЄДРПОУ- 35253877. 
Посаду займало протягом 3 рокiв. Частка в статутному капiталi - 
9.9000 %.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Молнiя» вiд 24.04.2018р., у зв’язку 
з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 
ревiзiйної комiсiї - Зарецького Миколи Iгоровича, паспортнi даннi 
вiдсутнi, так як особа ненадала згоду на розкриття своїх персональних 
данних. Посаду займав протягом 3 рокiв. Частка в статутному капiталi - 
0 %. У особи вiдсутння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Молнiя» вiд 24.04.2018р., обрано на 
посаду голови ревiзiйної комiсiї - ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», код 

ЄДРПОУ- 35253877, строком на 3 рокiв. Частка в статутному капiталi - 
9.9000 %.

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «Молнiя» вiд 24.04.2018р., обрано на 
посаду члена ревiзiйної комiсiї - Зарецького Миколу Ігоровича строком на  
3 роки, паспортнi даннi вiдсутнi, так як особа ненадала згоду на розкриття 
свої персональних даних. Частка в статутному капiталi - 0 %. У особи 
вiдсутння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Iнша 
посада, яку обiймав - начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй в 
ПрАТ «РМЗ «Модуль».

У зв’язку з необхiднiстю прийняття Ящинського П.А. на посаду директо-
ра ПрАТ «МОЛНIЯ» як на основне мiсце роботи, рiшенням Наглядової 
ради ПрАТ «МОЛНIЯ» вiд 24.04.2018р. прийнято рiшення звiльнити Ящин-
ського П.А. з посади директора ПрАТ «МОЛНIЯ» 25.04.2018 року, на якiй 
вiн перебував за сумiсництвом протягом 2-х рокiв. Паспортнi даннi вiдсутнi, 
так як особа ненадала згоду на розкриття своїх персональних даних. 
Ящинський П.А. не володiє акцiями ПрАТ «МОЛНIЯ». Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутння.

У зв’язку з необхiднiстю прийняття Ящинського П.А. на посаду директо-
ра ПрАТ «МОЛНIЯ», як на основне мiсце роботи, рiшенням Наглядової 
ради ПрАТ «МОЛНIЯ» вiд 24.04.2018р. прийнято рiшення обрати Ящин-
ського П.А. на посаду директора ПрАТ «МОЛНIЯ» з 26.04.2018 року, як на 
основне мiсце роботи безстроково. Паспортнi даннi вiдсутнi, так як особа 
ненадала згоду на розкриття своїх персональних даних. Ящинський П.А. 
не володiє акцiями ПрАТ «МОЛНIЯ». Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутння.Iншi посади, якi займав Ящинський П.А. - 
директор ПрАТ «Западинське», директор ПрАТ «РМЗ «Модуль».

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 Ящинський Павло Анатолiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“МОЛНiЯ”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ПЛАСКЕ", 
30202681, Академіка Заболотного, 
буд.12, м. Одеса, Суворовський, 
Одеська область, 65001, 
0487385385

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

24.04.2018

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

www.plaske.ua

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

Приватне підприємство "СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ", 34871786

5. Інформація про загальні 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.04.2018 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про обрання 
Лічильної комісії. 
2) Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
3). Про обрання членів Наглядової ради.
4) Звіт генерального директора про результати господарської діяльності 
Організації за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
такого звіту. 
5) Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду такого звіту.
6) Затвердження річного звіту Організації. 
7) Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 
році. 
8) Про порядок вчинення значних правочинів. 
9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
10) Звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік. 
11) Про Статут Організації у новій редакції. 
12) Про Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. 
13) Про Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції. 
14) Про Колективний договір та Правила внутрішнього трудового 
розпорядку у новій редакції. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Перелік питань не змінювався. Пропозиції не подавалися. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Дані збори чергові. 
Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрати членами 
Лічільної комісії Яценка О.В. та Бондаря О.М. 
2) Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради: 1)Голова 
Наглядвої ради Платонов О.І; 2) Заступник голови Наглядової ради 
Платонова Л.І.; 3) Заступника голови Наглядової ради Платонова І.О.
3). Обрати на посаду 1). Голови Наглядової ради Платонова О.І.; 2) 
Заступника голови Наглядової ради Платонову Л.І.; 3). Заступника 
голови Наглядової ради Платонову І.О.
4) Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської 
діяльності Організації за 2017 рік. Визнати роботу Генерального 
директора у 2017 році задовільною. 
5) Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік. 
Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною. 
6) Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити 
Звіт про фінансові результати Організації за 2017 рік. 
7) Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності 
Організації у 2017 році: -Не виплачувати дивідендів акціонерам. Прибу-
ток за підсумками діяльності Організації у 2017р. направити на розвиток 
діяльності Організації.

8) Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення 
значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення 
повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам 
Організації в межах встановленних обмежень): - на суму до 3237,5 тис.грн 
без додаткового погодження з Наглядовою радою; - на суму від 
3237,5 тис.грн до 8093,75 тис.грн. за відповідним рішенням Наглядової 
ради; - на суму від 8093,75 тис.грн до 16187,5 тис.грн. за відповідним 
рішенням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою 
більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 
-на суму більше 16187,5 тис.грн за відповідним рішенням Загальних 
Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів 
Акціонерів від їх загальної кількості. 
9) Надати Генеральному директору (з правом передоручення повнова-
жень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам 
Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на 
вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання 
господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або 
отримання транспортно-експедиторських послуг (робіт) зі споживачами 
та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами 
України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є 
предметом вказаних правочинів не перевищує 30000,0 тис.грн. Вказана 
попередня згода дійсна до 05.04.2019 року. 
10) Визнати роботу Системи управління Організації у 2017 році задовіль-
ною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 
2017 рік. 
11) Затвердити Статут Організації у новій редакції. 
12) Затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій 
редакції.
13) Затвердити Положенн  "Про Наглядову раду" у новій редакції. 
14) Схвалити Колективний договір та Правила внутрішнього трудового 
розпорядку у новій редакції. Причини, чому загальні збори не відбулися: 
Загальні збори відбулись.
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

0 0 208000 0

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн

0 0 2971,43 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку 
осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

11.04.2018 11.04.2018 27.04.2017 27.04.2017

Опис Питання нарахування та сплати дивідендів за 
підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2017р. 
Розглянуто на чергових Загальних Зборах 
акціонерів 6 квітня 2018р. Привілегійованих акцій 
не має. Дата прийняття рішення про виплату 
дивідендів за 2017р: 06.04.2018р Прийнято 
рішення за підсумками діяльності Організації у 
2017р. Не виплачувати девіденди акціонерам.
Привілейованих акцій не має.

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

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

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

кламний комбінат», код за ЄДРПОУ 14232168, Україна, 14017, Чернігів-
ська обл., м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Івана Мазепи, буд. 53, тел. 
(0462) 651345.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ»

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КРИВОРiЗЬКЕ 
ПiДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛО-
ВО- ЗАЛiЗНИЧНОГО ТРАН-
СПОРТУ", 01236549 Дніпропетров-
ська , Довгинцiвський, 50086, м. Кривий 
Рiг, вул. Телевiзiйна, 3А (0564)711201,

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

01236549.pat.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма" Трансексiм – 
Аудит", 31932348

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

20.11.2017 р. позачерговими загальними 
зборами акціонерів прийнято рiшення про 
припинення ПАТ «КППЗТ» шляхом його 
перетворення у товариство з додатковою 
відповідальністю та розпочата процедура 
по його перетворенню.

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

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1683 1737
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1349 1596
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 26 1
Сумарна дебіторська заборгованість 23 29
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 38
Власний капітал -86 -203
Статутний капітал 693 693
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -838 -1045
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1769 1940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00169 -0.00814
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00169 -0.00814

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 69290000 69290000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періо-
ду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНiЯ «ПРЕСТИЖ», 38272117, 
м. Київ, Святошинський, 03142, м. Київ, 
Василя Стуса, буд.35/37 (044) 38-39-145,

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

25.04.2018 р.

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

www.prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info

Річна інформація емітента за 2017рік
1. Основні відомості про емітента 

1.1 Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СМІЛА-
АГРОПРОМСЕРВІС», 
30065580, 20700,Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Мазура, 21а, 
0473346308

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

27.04.2018р. 

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

http://smila-agroprom.pat.ua 

Голова Правління ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» М. О. Тищенко 

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

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

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ» 1.2. Код за 
ЄДРПОУ 04542755 1.3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Свято-
шинська, 3 1.4. Міжміський код, телефон та факс 044 223 52 75 1.5. Елек-
тронна поштова адреса nadiia.legal@gmail.com 1.6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації www.kggsnab.kiev.ua 1.7. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 
розділу III цього Положення: Попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

ii. Текст повідомлення
25.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АК-

ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТАЧ» прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних За-
гальних Зборів акціонерів Товариства, в тому числі, але не обмежуючись:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, 
договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) догово-
рів, Договору (ів) застави інвестиційні договори на реконструкцію майнового 
комплексу під комплекс торгівельно-складського призначення за адресою: 
м. Київ, вул. Святошинська, 3, в тому числі зміни та/або доповнення до них; 
оговори купівлі-продажу, поставки обладнання, матеріалів, устаткування, не-
обхідні в процесі проведення реконструкції майнового комплексу під комп-
лекс торгівельно-складського призначення за адресою: м. Київ, вул. Свято-
шинська, 3, в тому числі зміни та/або доповнення до них; договори 
безпроцентної цільової позики (фінансової допомоги) на користь Товариства; 
кредитні договори; та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 
і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності Товариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 3 млн. (три 
мільйони) доларів США за офіційним курсом Національного банку України 
гривні до долара США на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 3 000 000,00 USD 
(три мільйони доларів США) на момент вчинення правочинів, що складає 
84 201 600,00 грн. за офіційним курсом НБУ гривні до долара США, що 
становить 28,0672 грн. станом на 31.12.2017р.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 17 215 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 489,11763%.

Станом на 19 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 5 049 618шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 5 037 074 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
5 037 074 шт.

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

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.  Директор Собків Д.І. підпис, м. п.25.04.2018р.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

236

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС
за 2017 рік

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

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
Код за ЄДРПОУ 14360506
Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буди-

нок 50
Тел.: (044) 224-66-70
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.alliancebank.org.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», код за 
ЄДРПОУ 30373906

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про прове-
дення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі 
їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до пере-
ліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазна-
чаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини.

Річні загальні збори акціонерів, дата проведення 24.02.2017
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
4. Про розгляд Звіту Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про розгляд Звіту Спостережної ради про результати діяльності  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

6. Про розгляд звіту (висновку) зовнішнього аудитора за результатами 
перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та затвер-
дження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

7. Про затвердження річного звіту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік, в т.ч. на по-

криття збитків, отриманих ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за результатами діяльнос-
ті у 2015 році.

9. Про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини при-
бутку за 2016 рік.

10. Про випуск акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» нової номінальної вартості.
11. Про зміну місцезнаходження ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
12. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» у новій редакції.
13. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції та здійснення повноважень, необхідних 
для державної реєстрації Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

14. Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної 
ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

15. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
16. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
17. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів 

(контрактів), що укладаються з Головою та членами Спостережної ради 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», встановлення розміру їхньої винагороди, у тому чис-
лі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваже-
ної на підписання таких договорів (контрактів).

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного – 
відсутні.

Результати розгляду питань порядку денного:
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Дяденко Н. В., члени Лічильної комісії - Фомі-

чова С.Ю., Моісеєнко К.В.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою Загальних зборів – в.о. Голови Спостережної ради  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., секретарем Загальних зборів – кор-
поративного секретаря – Жук О.В.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС»: виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів, 
обговорення, відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування з питань 
порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин, підрахунок голосів за ре-
зультатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків голосування 
Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку ден-
ному, піднімають руки і після то го як Голова Загальних зборів надасть сло-
во, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.»

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» за 2016 рік та визнати діяльність Правління у 2016 році задовіль-
ною.»

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити Звіт Спостережної ради про результати діяльності  

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік та визнати діяльність Спостережної ради 
у 2016 році задовільною.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» та фінансову звітність ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
за рік, що закінчився 31.12.2016 року, та заходи за результатами розгляду 
висновку зовнішнього аудиту, зазначені у ньому.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити річний звіт ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2016 рік.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 

у 2016 році, в сумі 50 036 209,12 грн. розподілити наступним чином:
- частину прибутку в сумі 14 827 956,88 грн. направити на покриття збит-

ків, отриманих ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» за результатами діяльності у 2015 
році;

- частину прибутку в сумі 32 444 725,00 грн. направити на збільшення 
статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій;

- частину прибутку в сумі 2 763 527,24 грн., що складає 5,52% від загаль-
ної суми прибутку, направити на збільшення резервного фонду ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» на 32 444 725,00 грн. 

до розміру 162 223 625,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості 
акцій з 10,00 грн. (десяти гривень 00 копійок) до 12,50 грн. (дванадцяти 
гривень 50 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини 
прибутку за 2016 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Здійснити випуск простих іменних акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у кількос-

ті 12 977 890 штук, номінальною вартістю 12,50 грн. (дванадцять гривень  
50 копійок) кожна, загальною вартістю 162 223 625,00 грн. та затвердити 
Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

Змінити місцезнаходження ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з адреси: 04073, місто 
Київ, проспект Московський, будинок 8, корпус 16-А на адресу: 04053, місто 
Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» та затвердити Статут 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

Визначити Онищенко Н.В., яка виконує обов’язки Голови Правління  
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», особою, уповноваженою на підписання Статуту  
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції. Онищенко Н.В., яка виконує обов’язки 
Голови Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», або іншій особі, визначеній нею та 
уповноваженій відповідно до довіреності, здійснити всі дії, необхідні для дер-
жавної реєстрації Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у новій редакції.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ 
ДЕННОГО:

Припинити повноваження (відкликати) членів Спостережної ради ПАТ 
«БАНК АЛЬЯНС»:

- Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член);
- Картака Володимира Васильовича (незалежний член);
- Бакурової Наталі Сергіївни (представник акціонера Сосіса О.Й.);
- Умнікова Михайла Михайловича (акціонер Банку);
Повноваження Лехіцької Євстахії Петрівни, члена Спостережної ради 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (представник акціонера Сосіса О.Й.), припинено 
25.08.2016 року у зв’язку із її звільненням.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-
НОГО:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
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Обрати членами Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» осіб, які на-
брали найбільшу кількість голосів, а саме:

Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член);
Бакурову Наталю Сергіївну (представник акціонера Сосіса О.Й.);
Умнікова Михайла Михайловича (акціонер Банку);
Картака Володимира Васильовича (незалежний член);
Декомбу Олександра Олеговича (незалежний член)
Обраним членам Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» приступити 

до виконання повноважень з 25 лютого 2017 року.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-

НОГО:
Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» особу з чис-

ла членів Спостережної ради, яка набрала найбільшу кількість голосів, а 
саме:

Гірмана Юрія Васильовича (незалежний член).
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕН-

НОГО:
1. Затвердити умови цивільно-правових та/або трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради 
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», із встановленням розміру винагороди, заохочуваль-
них та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах\контрактах 
(відповідно до кошторису на оплату праці\виконання функцій Голови та чле-
нів Спостережної ради Банку).

2. Уповноважити Онищенко Н.В., яка виконує обов’язки Голови Правлін-
ня ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», підписати від імені ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з Голо-
вою та членами Спостережної ради відповідні цивільно-правові договори 
та/або трудові договори (контракти).

Позачергові загальні збори акціонерів, запланована дата прове-
дення 10.05.2017

Позачергові Загальні збори акціонерів (ініційовані Спостережною радою) 
Банку, які мали відбутися 10 травня 2017 року, не відбулися з причин від-
сутності кворуму

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: від-
сутні Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 08.06.2017
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
4. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» шляхом 

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.

5. Про приватне розміщення акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (із зазначенням 
переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

6. Про визначення уповноваженого органу та осіб, уповноважених при-
ймати рішення та вчиняти всі необхідні передбачені законодавством дії, 
пов’язані з приватним розміщенням акцій ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: від-
сутні Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Результати розгляду питань порядку денного:
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – 

Моісеєнко К.В., члени лічильної комісії - Фомічова С.Ю., Дяденко Н.В.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» – Голову Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., 
секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» – корпоративного секретаря – Жук О.В.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: виступ доповідача з питань порядку денного Загаль-
них зборів, обговорення, відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосуван-
ня з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин, підрахунок 
голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення підсумків 
голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку ден-
ному, піднімають руки і після того як Голова Загальних зборів надасть сло-
во, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО:

Збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків на  
37 776 375,00 (тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч триста 
сімдесят п’ять) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення  
3 022 110 (три мільйони двадцять дві тисячі сто десять) штук простих імен-
них акцій Банку існуючої номінальної вартості 12,50 (дванадцять гривень 
п’ятдесят копійок) кожна.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій 

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (Додаток №1 до Протоколу Загальних зборів) та ви-
значити учасниками такого розміщення акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» 
станом на 08 червня 2017 року.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Визначити Спостережну раду ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» уповноваженим 

органом, якому надаються повноваження щодо:
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 

у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Визначити Голову Правління Онищенко Н.В. або іншу особу, що ви-
конуватиме обов’язки Голови Правління, уповноваженими особами Банку, 
яким надаються повноваження щодо проведення дій, які забезпечують:

- реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання про-
стих іменних акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення (до-
даткова емісія);

- укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів, дата проведення 22.06.2017
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» у зв’язку із збіль-

шенням статутного капіталу.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: від-

сутні Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Спостережна рада ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

Результати розгляду питань порядку денного:
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – 

Моісеєнко К.В., члени лічильної комісії - Фомічова С.Ю., Мухіна К.Ю.
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 

АЛЬЯНС» – Голову Спостережної ради ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» – Гірмана Ю.В., 
секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» – корпоративного секретаря – Жук О.В.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»: виступ доповідача з питань порядку ден-
ного Загальних зборів, обговорення, відповідей на запитання – до 5 хвилин, 
голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин, під-
рахунок голосів за результатами голосування – до 10 хвилин, оголошення 
підсумків голосування Головою лічильної комісії – до 5 хвилин.

Особи, які бажають виступити або поставити запитання по порядку ден-
ному, піднімають руки і після того як Голова Загальних зборів надасть сло-
во, учасник Загальних зборів виступає або задає питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННО-
ГО:

Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в частині збільшення 
статутного капіталу Банку шляхом викладення Статуту ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» в новій редакції.

Доручити Голові Правління Онищенко Н.В. або особі, яка виконуватиме 
обов’язки Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту ПАТ «БАНК 
АЛЬЯНС» та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією 
нової редакції Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в органах реєстрації.

Подати до Національного банку України документи для погодження но-
вої редакції Статуту ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

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

За пiдсумками дiяльностi в 2016 роцi дивiденди не нараховувались та не 
виплачувались (протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1/2017 вiд 
24.02.2017). Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

За пiдсумками дiяльностi в 2017 роцi дивiденди не нараховувались та не 
виплачувались (протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1/2018 вiд 
17.04.2018). Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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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 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05785454
3. Місцезнаходження: 41226, Сумська обл., Ямпiльський р-н.,  

смт. Свеса, вул. Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 77-91-54 (05456) 6-33-01
5. Електронна поштова адреса: snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акці-
онерного товариства «Свеський насосний завод» (надалі – емітент) від 
24.04.2018 року (протокол № 1/18 від 24.04.2018 року), відбулися зміни в 
складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента – Шкоденко 
Оксани Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу нагля-
дової ради емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. На зазначеній посаді перебувала - з 20.04.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Лебедєвої 
Альони Павлівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу наглядової 
ради емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. На зазначеній посаді перебувала – з 20.04.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Акуленка 
Юрія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу нагля-
дової ради емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 20.04.2017 року. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента – Сталмокас 
Тетяни Іванівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень та обранням нового складу ревізійної комі-
сії емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. На зазначеній посаді перебувала – з 20.04.2017 року. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Іващук Окса-
ни Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу ревізійної ко-
місії емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. На зазначеній посаді перебувала – з 20.04.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Ковальчук 
Нелі Василівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень та обранням нового складу ревізійної 
комісії емітента. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. На зазначеній посаді перебувала – з 20.04.2017 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Лебедєву Альону Павлівну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю об-
рання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 року. Посадову 
особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: член наглядової ради емітента, директор ТОВ «Укркомплект плюс». 
Член наглядової ради є представником акціонера емітента - ТОВ «Укркомп-
лект плюс»: місцезнаходження: вул. Оскольська, буд. 31, м. Київ, 03028, код 
юридичної особи: 32846894, яке володіє 11004084 простими іменними акція-
ми емітента загальною номінальною вартістю 550204,20 грн., що дорівнює – 
24,154973 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Шкоденко Оксану Володими-
рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 року. Посадову 
особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: голова та член наглядової ради емітента, фінансовий директор ТОВ 
«Укркомплект плюс», економіст з фінансових питань ТОВ «Фірма ТК «Ком-
форт». Член наглядової ради є представником акціонера емітента - ПАТ «За-
критий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
«СТАРТАП»: місцезнаходження: вул. Московська, буд. 46/2, літ.А, м. київ, 
01015, код юридичної особи: 38866104, яке володіє 11302489 простими імен-
ними акціями емітента загальною номінальною вартістю 565124,45 грн., що 

дорівнює – 24,809999 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Акуленка Юрія Володимирови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 року. Посадову 
особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: член наглядової ради емітента, начальник юридичного департаменту 
ПрАТ «КУА «Форум». Член наглядової ради є представником акціонера емітен-
та - ПАТ «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестицій-
ний фонд «Унібудінвест»: місцезнаходження: вул. Сагайдачного, буд. 11, 
м. Київ, 04070, код юридичної особи: 32589576, яке володіє 10898146 простими 
іменними акціями емітента загальною номінальною вартістю 544907,30 грн., 
що дорівнює – 23,922430 % статутного капіталу емітента. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Іващук Оксану Володими-
рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 24.04.2018 року. 
Посадову особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадо-
ва особа займала посади: директор ТОВ «Гранд Менеджмент», внутрішній 
аудитор ПрАТ «Компанія з управління активами «Форум», головний бухгал-
тер ТОВ «Унібуд Фінанс», головний бухгалтер «Аструм Капітал». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента – Оксенюк Тетяну Олексіївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 24.04.2018 року. Поса-
дову особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: голова та член ревізійної комісії емітента, директор 
фінансово-економічного департаменту ТОВ «Аурум Транс», фінансовий 
директор ТОВ «Торговий дім «Насосхолдинг». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Сталмокас Тетяну Іванівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання 
нового складу ревізійної комісії емітента, з 24.04.2018 року. Посадову особу об-
рано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: голо-
ва та член ревізійної комісії емітента, менеджер з допоміжної діяльності у сфері 
фінансів фінансово-економічного департаменту ТОВ «Аурум Транс», економіст 
1 категорії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», провідний економіст від-
ділу бюджетування ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія». Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради емітента від 24.04.2018 року (про-
токол №24/04/18 від 24.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових 
осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента - Шкоденко Оксану Володими-
рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 року. Посадову 
особу обрано терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: голова та член наглядової ради емітента, фінансовий директор ТОВ 
«Укркомплект плюс», економіст з фінансових питань ТОВ «Фірма ТК «Ком-
форт». Член наглядової ради є представником акціонера емітента - ПАТ «За-
критий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
«СТАРТАП»: місцезнаходження: вул. Московська, буд. 46/2, літ.А, м. київ, 
01015, код юридичної особи: 38866104, яке володіє 11302489 простими імен-
ними акціями емітента загальною номінальною вартістю 565124,45 грн., що 
дорівнює – 24,809999 % статутного капіталу емітента. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення ревізійної комісії ради емітента від 24.04.2018 року 
(протокол №24/04/18 від 24.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадо-
вих осіб емітента, а саме: 

обрано голову ревізійної комісії емітента – Сталмокас Тетяну Іванівну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу ревізійної комісії емітента, з 24.04.2018 року. Посадову особу обра-
но терміном на 1 рік. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: голова 
ревізійної комісії емітента, менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів 
фінансово-економічного департаменту ТОВ «Аурум Транс», економіст 1 катего-
рії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот», провідний економіст відділу бю-
джетування ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор  _________  А.Б. Циган
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 25.04.2018 року
  (дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

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

міжміський код та телефон емітента ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ПАСАЖИРiВ НА ЗАЛiЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТi 
УКРАЇНИ», 31485055м. Київ , Шевченкiвський, 01032, м. Київ,  
бул.Т. Шевченка, 38/40 (044) 503-30-63,

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 ucop.info

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ААН «СейЯ-Кiрш-аудит», 
24263164

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство). Чергові Загальні збори акціонерів відбу-
лися 22.03.2017 р. Питання порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної 
комiсiї Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства у складi трьох осiб:-Пехота Павло Миколайович – 
голова лiчильної комiсiї;-Осадча Тетяна Юрiївна – член лiчильної комiсiї;-
Iльчук Олександра Сергiївна– член лiчильної комiсiї, визначити, що повно-
важення обраної лiчильної комiсiї дiють до закiнчення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариств. Прийняте рiшення: Обрати голову рiчних за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства - Кришталя О.В., а секретарем рiчних 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Кузiкову А.С. 3. Затвердження по-
рядку (регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства. Прийняте рiшення: Затвердити порядок (регламенту) проведення за-
гальних зборiв:доповiдi-до 10 хвилин; час для вiдповiдей -до 3 хвилин ; 
голосування з усiх питань порядку денного-бюлетенями;протокол Загаль-
них Зборiв вiд iменi Загальних Зборiв пiдписують Голова та Секретар 
Зборiв.4. Звiт виконавчого органу (Генерального директора) Товариства 
про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 
Прийняте рiшення: Прийняти до вiдома звiт виконавчого органу (Генераль-
ного директора) Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення: Прийняти 
до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 6. Звiт та затвер-
дження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняте 
рiшення: Прийняти до вiдома звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк 
та затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 7. Затвер-
дження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Прийняте рiшення: Затверди-
ти рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку Това-
риства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 року. Прийняте 
рiшення: Збитки Товариства отриманi у 2016 роцi покрити за рахунок 
прибуткiв наступних перiодiв. У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 
пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi дивiденди не нараховувати.9. 

Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства на 
2017 рiк. Прийняте рiшення: Визначити основними напрямками дiяльностi 
Товариства у 2017 роцi - капiтальний ремонт готелю, покращення якостi 
обслуговування у сферi надання готельних послуг. 10. Про припинення 
повноважень голови та членiв дiючої Наглядової ради Товариства. При-
йняте рiшення: Припинити з 22.03.2017 року повноваження голови та 
членiв Наглядової ради Товариства обраних загальними зборами акцiонерiв 
24.03.2016 року: - Лукаш Аллу Василiвну - Голова Наглядової ради; - Голо-
вко Тетяну Вiкторiвну - член Наглядової ради; - Михальченко Людмилу 
Климiвну- член Наглядової ради;-Ткачову Оксану Андрiївну - член Нагля-
дової ради;-Палажука Вiктора Васильовича - член Наглядової ради. 11.Об-
рання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: обрати з 
22.03.2017 р. членами Наглядової ради Товариства: -Дяченко Миколу 
Юрiйовича; -Головко Тетяну Вiкторiвну;- Михальченко Людмилу Климiвну;- 
Палажука Вiктора Васильовича;- Ткачову Оксану Андрiївну.12.Затверджен-
ня умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. При-
йняте рiшення: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  
2. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi 
Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 95647 91949
Основні засоби (за залишковою вартістю) 51234 51491
Довгострокові фінансові інвестиції 1220 1220
Запаси 1610 882
Сумарна дебіторська заборгованість 1874 1059
Грошові кошти та їх еквіваленти 327 319
Власний капітал 69136 65987
Статутний капітал 5067 5067
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9504 6144
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 20641 20709
Поточні зобов'язання і забезпечення 5870 5253
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

6.63167 - 1.13291

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

6.63167 - 1.13291

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 506660 506660
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 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 
"Западисньке"

2. Код за ЄДРПОУ 19410232
3. Місцезнаходження 08600, м. Василькiв, вул. Польова, б. 

61
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04571) 2-40-05 (04571) 2-40-05 

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

www.19410232.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
У зв’язку з прийняттям Ящинського Павла Анатолiйовича на основне 

мiсце роботи на iншому пiдприємствi, то Рiшенням наглядової ради 
ПрАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ» вiд 24.04.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 

Ящинського Павла Анатолiйовича з посади директора ПрАТ «Западин-
ське», яку вiн обiймав протягом року, як з основного мiсця роботи 25.04.2018 
року. Паспортнi данi вiдсутнi, так як особа ненадала згоди на розкриття її 
персональних даних. Ящинський П.А. не володiє акцiями ПрАТ «Западисн-
кье». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутння.

У зв’язку з звiльненням Ящинського Павла Анатолiйовича з посади ди-
ректора ПрАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ» як з основного мiсця роботи, рiшенням 
наглядової ради ПрАТ «Западинське» вiд 24.04.2018 р. прийннято Ящин-
ського Павла Анатолiйовича на посаду директора ПрАТ «ЗАПАДИНСЬКЕ» 
за сумiсництвом з 26.04.2018 року безстроково. Паспортнi данi вiдсутнi, так 
як особа ненадала згоду на розкриття персональних даних. Ящинський П.А. 
не володiє акцiями ПрАТ «Западинське». Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутння. Iншi посади - директор 
ПрАТ «Молнiя», директор ПрАТ «РМЗ «МОДУЛЬ».

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  Ящинський Павло Анатолiйович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПАДИНСЬКЕ”
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Повідомлення щодо прийнятого рішення річними загальними 
зборами акціонерів, які були проведені 16.04.2018 року 

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», 

код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, 

телефон: (057) 740-15-12, 
факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: 

kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів, які були проведені 

16 квітня 2018 року, було прийнято наступне рішення:
Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними 

зборами Товариства 12 березня 2018 року з питання шостого порядку 
денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціо-
нерного товариства «Харківенергозбут».» шляхом викладення його у на-
ступній редакції:

«1.Створити приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут», ста-
тутний капітал якого становитиме 5 130 815,20 грн. (П`ять мільйонів сто 
тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять грн. 20 коп. ). Статутний капітал буде 
поділено на 256 540 760 (двісті п’ятдесят шість мільйонів п’ятсот сорок 
тисяч сімсот шістдесят) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 
0,02 грн. (дві копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій –  
0 (нуль).»

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "МОЛНiЯ", 05407746, Київська обл., 
Баришiвський р-н, 07501, смт. Баришiвка, 
вул. Торфяна, буд. 26, тел. (04576)51661 ,

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

24.04.2018

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

http://05407746.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Кволiтi Аудит», 33304128 

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

Дата – 20.04.2017. кворум – 51.3722
Питання порядку денного:
1.Про обрання лiчильної комiсiї; 2.Про обрання го-
лови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Молнiя»; 3.Про розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової 
ради ПрАТ «Молнiя» за 2016 рiк; 4.Про розгляд та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
виконавчого органу ПрАТ «Молнiя» за 2016 рiк;  
5.Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Молнiя» за 
2016 рiк; 6.Затвердження рiчного звiту 
ПрАТ «Молнiя»;
7.Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «Молнiя»; 8.Про 
внесення змiн до Статуту ПрАТ «Молнiя» у зв’язку 
з приведенням у вiдповiднiсть до чинного законо-
давства; 9.Про затвердження та пiдписання Стату-
ту ПрАТ «Молнiя» у новiй редакцiї; 10.Про 
звiльнення голови та членiв наглядової ради 
ПрАТ «Молнiя»; 11.Про обрання голови та членiв 
наглядової ради ПрАТ «Молнiя».
Рiшення прийнятi по питаннях порядку денного:
1. Обрано Головою лiчильної комiсiї – Динда Ольга 
Вiкторiвна та членами лiчильної комiсiї – Нужного 
Володимира Петровича, Чихман Мар’яну 
Олександрiвну.
2. Обрано Головою Зборiв Ящинського П. А. та се-
кретарем Зборів Мiрошника С. М..

3 Затверджено звiт Наглядової ради Товариства 
за 2016 рiк. 
4. Затверджено звiт Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. 
5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 
рiк. 
6. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2016 
рiк
7. Збитки Товариства за 2016 рiк залишити на 
балансi Товариства, та покрити за рахунок по-
дальшої дiяльностi Товариства.
8. Внести вiдповiднi змiни до Статуту 
ПрАТ «Молнiя» 
9. Затвердити та пiдписати Статут ПрАТ «Молнiя» 
у новiй редакцiї.
10. Звiльнено Голову Наглядової ради – Вижо-
ла О.В. та членiв наглядової ради ТОВ «Гостиний 
двiр», Драгана А. Ю.. 
11. Обрано Головою Наглядової ради – Драгана 
А. Ю.. та членами наглядової ради – Мiрошника 
С. М., Вижола О. В.

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 54427 67220
Основні засоби (за залишковою вартістю) 34331 33828
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9218 4049
Сумарна дебіторська заборгованість 5941 1483
Грошові кошти та їх еквіваленти 201 462
Власний капітал 22330 19985
Статутний капітал 10000 10000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10604 12948
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4428 4566
Поточні зобов'язання і забезпечення 27669 42668
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.) 1000000 1000000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

0 0

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ІНЮРПОЛІС" 
22651695
61057, Харківська обл., м. Харків, 
вул. Скрипника, буд. 14-А (057) 728-00-00, 
714-06-26

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

25.04.2018

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

www.ilf-ua.com 

Голова Правління - Виконавчий директор Лященко Наталія Мико-
лаївна



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

241

Річна інформація 
емітента цінних паперів

для опублікування в офіційному друкованому виданні
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікаційний 
код юридичної особи, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ВiДКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТЕРНОПiЛЬОБЛЕНЕРГО", 
00130725 Тернопільська , д/в, 46010, 
м. Тернопiль, Енергетична, 2 (0352) 
25-77-76,

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.toe.te.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська компанiя "УПК-Аудит Лтд.", 
30674018

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

Збори не відбулись у зв’язку з неможливіс-
тю їх скликання.

6. Інформація про дивіденди. Рішення виплати дивідендів відноситься 
до компетенції загальних зборів акціонерів. 
Так як у 2017року загальні збори акціонерів 
не відбулися, дивіденди за звітний період 
та за період попередній звітному, не нара-
ховувались і не виплачувались.

В.о. голови правління-
генеральний директор  Юхимець І.Ю.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Страхова компанiя 
"Укргазпромполiс - Життя"

2. Код за ЄДРПОУ 33833231
3. Місцезнаходження 01034, Київ, Олеся Гончара, 41
4. Міжміський код, телефон та факс 0442204252 0442204231
5. Електронна поштова адреса nikolaenko@ugpp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ugpp-life.com.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 

зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Сухини Янiни 
Iллiвни, як Голови Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. Повнова-
ження Голови Наглядової ради припинено з 20.04.2018 р., згоду на роз-
криття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi 
емiтента володiє (0,0467 %), непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, перебувала на посадi Голови Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Рибчича Iллi 
Йосиповича, як члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. Повно-
важення Члена Наглядової ради припинено з 20.04.2018 р., згоду на роз-
криття паспортних даних надано не було, часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, перебував на Члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Попова 
Сергiя Петровича, як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2018р. По-
вноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 20.04.2018 р., 
згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї То-
вариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

Вiдповiдно до Протоколу № 01/18 вiд 20.04.2018 р. чергових загальних 
зборiв акцiонерiв прийнято рiшення припинити повноваження Нiколаєнко 
Маргарити Анатолiївни, як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 20.04.2018р. 
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства припинено з 20.04.2018 р., 
згоду на розкриття паспортних даних надано не було, часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства з 28.04.2015 р. по 20.04.2018 р. 

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК 
«Укргазпромполiс-Життя» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за 
пропозицiєю, наданої акцiонером ПрАТСтрахова компанiя 
«Укргазпромполiс», було прийнято рiшення обрати Сухину Янiну Iллiвну 
членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р. Сухина Янiна Iллiвна 
призначена на посаду члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2018 р. 

строком на три роки, є акцiонером Товариства, згоду на розкриття паспорт-
них даних не надавала, часткою в статутному капiталi емiтента володiє 
(0,047%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на наступних посадах:

з 12.09.2012 – дотепер – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс»;

з вересень 2012 по 20.04.2018 – Голова Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укр-
газпромполiс – Життя».

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК 
«Укргазпромполiс-Життя» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за 
пропозицiєю, наданої акцiонером ПрАТ Страхова компанiя 
«Укргазпромполiс», було прийнято рiшення обрати Рибчича Iллю Йосипо-
вича членом Наглядової ради Товариства з 20.04.2018р.Рибчич Iлля Йост-
пович призначений на посаду члена Наглядової ради Товариства з 
20.04.2018 р. строком на три роки, є представником акцiонера, згоду на 
розкриття паспортних даних не давав, часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє (0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв перебував на наступних по-
садах:

з 12.09.2012 – дотепер – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр-
газпромполiс»;

з вересня 2012 – 20.04.2018 – член Наглядової Ради ПрАТ «СК «Укр-
газпромполiс – Життя».

На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Укр-
газпромполiс-Життя» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за пропозицiєю, 
наданої акцiонером ПрАТ Страхова компанiя «Укргазпромполiс», було при-
йнято рiшення обрати Сухину Ярослава Iгоровича членом Наглядової ради 
Товариства з 20.04.2018р. Сухина Ярослав Iгорович призначений на поса-
ду члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2018 р. строком на три роки, 
є представником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не давав, 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти 
рокiв перебував на наступних посадах: 

з 28.04.201 - дотепер – Член Наглядової Ради ПрАТ СК «Укр газ-
промполiс»;

з 2011 – по 2016 – ТОВ «Прогрес», економiст.
На засiданнi чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК 

«Укргазпромполiс-Життя» (Протокол № 01/18 вiд 20.04.2018р.), за 
пропозицiєю, наданої акцiонером ПрАТ Страхова компанiя 
«Укргазпромполiс», було прийнято рiшення обрати Григор’ян Анну 
Леонiдiвну Ревiзором Товариства з 20.04.2018р. Григор’ян Анна Леонiдiвна 
призначена на посаду Ревiзора з 20.04.2018 р. строком на три роки, є пред-
ставником акцiонера, згоду на розкриття паспортних даних не надавала, 
часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%), непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти 
рокiв перебувала на наступних посадах: 

з 2012 року - дотепер Головний бухгалтер ПрАТ СК «Укргазпромполiс».
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 Сухина Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНiЯ “УКРГАЗПРОМПОЛiС - ЖИТТЯ”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 01023, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20
4. Код за ЄДРПОУ 00158652
5. Міжміський код та телефон (044) 5868066
6. Електронна поштова адреса vtg@vtg.com.ua
7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://vtg.com.ua.
8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміст інформації: переобрання складу Наглядової ради та Ревізійної 

комісії емітента
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення 

достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Фельдмана Альберта Олександровича. Пiдстава такого рiшення - рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як чле-
на Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради То-
вариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства (Голови На-
глядової ради) з 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Адвена Iгор Миколайович. Пiдстава такого рiшення - рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Бичков Олександр Борисович. Пiдстава такого рiшення - рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Куликова Кирило Борисовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Вiтошкiна Євгена Юрiйовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення 
обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера Компанiя ГЛУМАРО 
ТРЕЙДIНГ ЛТД, Фельдман Альберт Олександрович. Пiдстава такого рiшення - 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол№1 
вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi п’ять рокiв Фельдман А.О. пере-
буває на посадi Голови наглядової ради ПАТ «IВП «ВНIПIТРАНСГАЗ»

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера Компанiя 
ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Адвену Iгоря Миколайовича. Пiдстава такого 
рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 
(Протокол№1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Това-
риства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi 
п’ять рокiв Адвена I.М. перебуває на посадi Заступник голови правлiння з 
економiки та фiнансiв ПАТ «Укргазпроект».

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера Компанiя 
ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Бичков Олександр Борисович. Пiдстава такого 
рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 
(Протокол№1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Това-
риства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi 
п’ять рокiв Бичков О.Б. перебуває на посадi Виконавчий директор «Завод 
Днiпропресс», Директор з розвитку бiзнесу ООО«Iнтерпайп-Україна»

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера Компанiя 
ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Швец Борис Вiкторович. Пiдстава такого рiшення 
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 
(Протокол№1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Това-
риства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi 
п’ять рокiв Швец Борис Вiкторович перебуває на посадi Радник голови на-
глядової ради ПАТ «IВП «Внiпiтрансгаз»

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера Компанiя 
ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Попович Олександр Володимирович. Пiдстава та-
кого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 
23.04.2018 р. (Протокол№1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на  
1 (один) рiк. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не на-
дано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять 
рокiв: Останнi п’ять рокiв Попович О.В. перебуває на посадi Помiчник народ-
ного депутата на громадських засадах, Директор ТОВ «НДI «Масма»

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення 
достроково припинити повнваженняГолови Ревiзiйної комiсiї ТоваристваКоз-
ленко Андрiя Iгоровича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.).  
У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревiзiйної 
комiсiї, припинено повноваження як Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (Голови Ревiзiйної 
комiсiї) з 22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Това-
риства Трофiменко Володимира Васильовича. Пiдстава такого рiшення - 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Прото-
кол №1 вiд 23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства з 22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення достроково припинити повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Това-
риства Кочмарука Михайла Вiкторовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 
23.04.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 
22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято 
рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiя 
ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД,Козленко Андрiя Iгоровича. Пiдстава такого 
рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 
(Протокол№1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не 
володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:Останнi п’ять рокiв 
Козленко Андрiй Iгорович перебуває на посадi БО «Благодiйний фонд 
«Iзраїльско-український iнститут стратегiчних дослiджень iменi Голди Меїр», 
голова правлiння; радник голови наглядової ради ПАТ «УКРГАЗПРОЕКТ».

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення 
обрати членомРевiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiя ГЛУМАРО 
ТРЕЙДIНГ ЛТД, Єфремову Катерину Анатолiївну. Пiдстава такого рiшення - 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол№1 
вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi п’ять рокiв Єфремова К.А. пе-
ребуває на посадi Фахiвець 1 категорiї вiддiлу кадрiв ПАТ IВП «Внiпiтрансгаз».

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення 
обрати членомРевiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiя ГЛУМАРО 
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ТРЕЙДIНГ ЛТД, Кочмарука Михайла Вiкторовича. Пiдстава такого рiшення - 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол№1 
вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Останнi п’ять рокiв Кочмарук М.В. пе-
ребуває на посадi ТОВ «Брати Попко та Партнери, старший юрист, адвокат.

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

титься в повідомленні, Голова Правління Стоян В.А. 25.04.2018 року 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» 

2. Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
3. Місцезнаходження 01023, м.Київ, вул. Еспланадна, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00158652
5. Міжміський код та телефон, (044) 5868066
6. Електронна поштова адреса vtg@vtg.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://vtg.com.ua.
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

Зміст інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранич-
на 

сукупна 
вартість 
право-
чинів 

(тис.грн)

Вартість акти-
вів емітента за 
даними остан-
ньої річної фі-
нансової звіт-
ності (тис.грн)

Співвідношення гранич-
ної сукупної вартості 
правочинів до вартості 
активів емітента за да-
ними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5

1 23.04.2018 200 000 60 306 331,64%.
Зміст інформації:
Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 23 квіт-
ня 2018 року було прийнято рішення (Протокол № 1) про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значного правочину, який може вчинятися Това-
риством протягом не більше одного року з дати прийняття цього 
рішення до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства 
за наступними характеристиками: 
• виконання проектних та вишукувальних робіт та інших робіт віднесених до 
основних видів діяльності Товариства, 
• укладання договорів купівлі-продажу майна, міни, оренди (найму), субо-
ренди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінан-
сової допомоги, 
• укладання договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, 
договорів про спільну діяльність, 
• укладання в разі необхідності договорів про внесення змін та доповнень та 
договорів про розірвання зазначених вище договорів граничною сукупною 
вартістю 200 000 000,00 грн. по кожному типу договору з переліку зазначених 
договорів. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 60 306 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 
331,64%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 1 892 061 кількість голосуючих акцій, 
що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 704 830 кількість голо-
суючих акцій, що проголосували “за” приийнятття рішення – 1 704 277 що 
становить 99,97 % голосів присутніх на Зборах акціонерів, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували “проти” приийнятття рішення - 0.

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

титься в повідомленні, Голова Правління Вархола М.Я. 25.04.2018 року 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВiС»

2. Код за ЄДРПОУ: 03766458
3. Місцезнаходження: 19000 Україна, Черкаська область, Канiвський 

район, мiсто Канiв, вулиця Енергетикiв, будинок 245
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-92-44, 3-92-44
5. Електронна поштова адреса: 03766458@afr.com.ua, i.g.shevchuk@

mhp.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» 

Протокол № 1 від 23.04.2018 року, припинено повноваження Директора това-
риства Бежинця Василя Михайловича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення 
повноважень: у зв'язку із припиненням ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Посадова 
особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 27.04.2011 року до 23.04.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» 
Протокол № 1 від 23.04.2018 року обрано комісію з припинення Товари-
ства в кількості 3 осіб, саме Голову комісії з припинення Лисенко Тетяна 
Володимирівна, (паспорт серія НЕ № 514529, виданий Канівським РМВ 
УМВС України в Черкаській області, 20.11.2007р.). Особа обрана на строк 
до припинення ПрАТ «Агротехсервіс». Посадова особа не є акціонером і 
не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, заступник головного 
бухгалтера, головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» 
Протокол № 1 від 23.04.2018 року обрано комісію з припинення Товариства в 
кількості 3 осіб, саме Члена комісії з припинення Шевчук Ірину Григорівну, 
(паспорт НЕ № 418011, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській 
області 15.11.2005 р.). Особа обрана на строк до припинення ПрАТ «Агро-
техсервіс». Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: юрист, юрисконсульт, начальник юридичного відділу. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» 
Протокол № 1 від 23.04.2018 року обрано комісію з припинення Товари-
ства в кількості 3 осіб, саме Члена комісії з припинення Гордієнко Антоніну 
Володимирівну, (паспорт НЕ №681840, виданий Канівським РС УДМС 
України в Черкаській області 15.11.2012р.). Особа обрана на строк до при-
пинення ПрАТ «Агротехсервіс». Посадова особа не є акціонером і не воло-
діє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: юрист, юрисконсульт. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор Бежинець Василь Михайлович 23.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Спектр», 02968881, Україна Волинська обл. Ко-
вельський р-н 45070 смт. Голоби Вокзальна,1, 03352 92 214

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

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 02968881.infosite.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Приватне пiдприємство Аудитор-
ська фiрма «Аудит - ФАГ»., 25089923

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

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

Приватне акціонерне товариство «Львівський 
електроламповий завод "Іскра"
00214244,
79066, м.Львiв, вул.Вулецька, 14, (032)245 43 06 

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

25.04.2018р.

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.iskra.bfg.lviv.ua 

4.Найменування, іден-
тифікаційний код юри-
дичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності.

Господарське товариство з обмеженою 
відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахі-
дАудит», 20833340.

5. Інформація про 
загальні збори 

Черговi загальні збори були проведені 26 квітня 
2017р. Кворум 99,35 %. Порядок денний:
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття 
рішення про припинення їх повноважень.
2.Про обрання голови та секретаря загальних збо-
рів. 
3.Про затвердження порядку проведення та регла-
менту загальних зборів. 
4.Звіт Генерального директора - Голови правління за 
2016 рік та визначення основних напрямків діяль-
ності Товариства на 2017 рік. Звіт Наглядової Ради 
Товариства за 2016р. Звіт Ревізійної комісії Товари-
ства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора - Голови 
правління за 2016 рік та визначення основних на-
прямків діяльності на 2017 рік, звіту Наглядової 
Ради, Звіту Ревізійної комісії. 
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Това-
риства за 2016р.
6.Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
Прийняття рішення про зміну найменування Товари-
ства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ 
ЗАВОД «ІСКРА».
7.Внесення змін до статуту Товариства шляхом ви-
кладення Статуту Товариства в новій редакції. За-
твердження нової редакції Статуту Товариства.
8.Про внесення змін до положень про загальні збо-
ри, наглядову раду, правління та ревізійну комісію 
Товариства шляхом викладення даних положень в 
новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової Ради. Визначення кількісного 
складу Наглядової Ради.
10.Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів і члена-
ми Наглядової Ради Товариства.
12. Схвалення Товариством значного правочину, що 
вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому ст.72 
Закону України «Про акціонерні товариства».
З усіх питань, що розглядалися на зборах, були при-
йняті рішення. Від акціонерів не надходили пропо-
зиції до переліку питань порядку денного. Порядок 
денний Загальних зборів акціонерів разом з проекта-
ми рішень був затверджений Протоколом Наглядо-
вої ради Товариства.

6.Інформація про 
дивіденди 

За результатами звітного та попереднього років 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Генеральний директор  Костів М.А. 

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «АГРОТЕХСЕРВiС»
2. Код за ЄДРПОУ: 03766458
3. Місцезнаходження: 19000 Україна, Черкаська область, Канiвський 

район, мiсто Канiв, вулиця Енергетикiв, будинок 245
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-92-44, 3-92-44
5. Електронна поштова адреса: 03766458@afr.com.ua, 

 i.g.shevchuk@mhp.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ats.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припи-
нення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про припинення емітента: 23.04.2018 року.
Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення: річ-

ні загальні збори акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
Причини такого рішення: економiчна недоцiльнiсть подальшого 

функцiонування органiзацiйно-правової форми – акцiонерне товари-
ство.

Спосіб припинення юридичної особи: шляхом перетворення ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС» в ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» 

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018 року.
Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» 66959 

голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
(голосів) осіб, які беруть участь у зборах, «проти» 0 голосів. 

Повне найменування юридичної особи правонаступника: ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕРВІС».

Порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу 
правонаступника (правонаступників): при перетвореннi ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС всi його майновi i 
немайновi права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та обов’язки 
переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕРВІС» вiдповiдно до передавально-
го акту, що буде складений пiсля спливу строку заявлення вимог креди-
торами Товариства. Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕРВІС» дорiвнюватиме розмiру ста-
тутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРО-
ТЕХСЕРВІС, розмiр якого становить 8894,00 гривні..

Порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припи-
няється, на акції (частки, паї) юридичної особи - правонаступника: Акції 
Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-
правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється се-
ред його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕРВІС», яке є 
правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГ-
РОТЕХСЕРВІС», відбувається зі збереженням співвідношення кількос-
ті акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОТЕХСЕРВІС», що перетворю-
ється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГ-
РОТЕХСЕРВІС» номінальною вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять 
копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,1 грн. (нуль гривень 
десять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АГРОТЕХСЕРВІС». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕР-
ВІС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних 
йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АГРОТЕХСЕРВІС» до перетворення.

Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГ-
РОТЕХСЕРВІС», що перетворюється, має право отримати частку у 
статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТЕХСЕРВІС», що створюється шляхом 
перетворення.»

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

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

2. Директор Бежинець Василь Михайлович 23.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, між-
міський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Унiвер Агро", 
34424131м. Київ , Голосiївський, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 59, офiс 102 044 490 20 55 ,

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

25.04.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну ін-
формацію

http://unagr.univer.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«РIАЛ АУДИТ» , 38013592

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне 
товариство)

Чергові річні збори відбулися 25 квітня 2017 року. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її пов-
новажень. 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 
3. Порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) 
Зборiв.
5. Звiт виконавчого органу товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду. 6. Звiт 
Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi за 2016 рiк та затвердження 
висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду.7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ 
«Унiвер Агро» за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв 
за результатами дiяльностi Товариства у 2016 року.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.10. За-
твердження умов цивiльно-правових договорiв або тру-
дових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з чле-
нами Наглядової ради та уповноваження осiб на 
пiдписання таких договорiв. 

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
Ревiзора Товариства.12. Обрання Ревiзора Товариства. 
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято 
рішення з усіх питань порядку денного відповідно до за-
пропонованих проектів рішень.
Позачергові загальні збори відбулись 28 липня 2017 
року. Перелiк питань, що розглядалися на загальних збо-
рах: 1) Обрання Лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її 
повноважень; 2) Обрання Голови та Секретаря Зборiв;  
3) Порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування;  
4) Затвердження порядку проведення (регламенту) 
Зборiв; 5) Прийняття рiшення про припинення повнова-
жень Директора Товариства; 6) Обрання Директора То-
вариства. Результати розгляду питань порядку денного: 
прийнято рішення з усіх питань порядку денного відпо-
відно до запропонованих проектів рішень. Ініцював про-
ведення зборів – виконавчий орган. Позачерговi загальнi 
збори проводились у звязку iз закiнчення термiна повно-
важень Директора ПАТ "Унiвер Агро".

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 27900 14160
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17035 13853
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 10556 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 2
Власний капітал 17017 13833
Статутний капітал 8500 8500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -790 -792
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 10883 327
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00024 -0.04247
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00024 -0.04247

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8500000 8500000
Цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УНiВЕР АГРО”

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03361419
3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, мiсто 

Умань, вулиця Дерев'янка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-54-05, 4-81-63, 4-81-63
5. Електронна поштова адреса: 03361419@afr.com.ua, umangaz_buh2@ukr.

net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
23.04.2018 р., Загальні збори акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочини, предметом яких є купівля природного газу. 

Гранична сукупність вартості правочинів: не більше 89 653 тис. грн. на 
дату вчинення відповідного правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 252 016 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 35,57 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1529609 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1529499 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1141798 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення 0 голосів, « утрималися» 387701 голосів.
iii. Підпис 

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

2. Голова Правління Мусієнко Олександр Миколайович 24.04.2018

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Річна інформація емітента цінних паперів
І. Основні відомості про емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Одеський 
припортовий завод", (00206539) 65481, 
Одеська обл., Южне, вул. Заводська, 3 (048) 
7586009

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

25.04.2018

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

http://opz.odessa.net

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Ернст енд Янг Аудиторські послуги" 
(33306921)

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

Дата проведення: 06.02.2017 р. Вид: 
позачергові. Кворум: 99.99682%.
Відповідно до вимоги акціонера - юридичної 
особи - Фонду державного майна України та 
згідно з вимогами статті 47 Закону України 
"Про акціонерні товариства", Статуту АТ 
"ОПЗ" 11 січня 2017 року Наглядова рада 
прийняла рішення про скликання 06 лютого 
2017 року позачергових загальних зборів 
акціонерів, визначила дати складання 
переліків акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення загальних зборів та 
мають право на участь у загальних зборах, 
обрала реєстраційну комісію загальних зборів 
та затвердила порядок денний загальних 
зборів та форму і текст бюлетенів для 
голосування за наступним порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії позачерго-
вих загальних зборів Товариства та прийняття 
рішення про припинення їх повноважень. 
2. Обрання голови та секретаря позачергових 
загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення 
(регламенту) позачергових загальних зборів 
Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів.
5. Про реструктуризацію боргу Товариства 
перед ПАТ «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України».
Інших пропозицій щодо порядку денного не 
надходило. Всі питання порядку денного 
розглянуті та за ними прийняті відповідні 
рішення, які були доведені до відома 
акціонерів у спосіб, визначений Статутом 
Товариства.
Дата проведення: 25.04.2017 р. Вид: чергові. 
Кворум: 99.98912%.
Відповідно до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства", Статуту АТ "ОПЗ" 
15.03.2017р. Наглядова рада Товариства 
прийняла рішення про проведення 
25.04.2017 р. річних загальних зборів 
акціонерів Товариства, визначила дату та 
місце їх проведення, затвердила проект 
порядку денного загальних зборів, визначила 
дати складання переліків акціонерів, які мають 
бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних 
зборах, та обрала реєстраційну комісію, 
голову й секретаря загальних зборів за 
наступним порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії річних 
загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення 
(регламенту) річних загальних зборів 
Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про 
роботу за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про 
роботу за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду та затвердження 
висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності 
Товариства на 2017-2018 роки.
9. Затвердження порядку покриття збитку 
Товариства, отриманого за підсумками роботи 
у 2016 році.
10. Прийняття рішення про припинення 
повноважень Голови та членів Наглядової 
ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення 
повноважень Голови та членів Ревізійної 
комісії.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.
Інших пропозицій щодо порядку денного не 
надходило. Всі питання порядку денного 
розглянуті та за ними прийняті відповідні 
рішення, які були доведені до відома 
акціонерів у спосіб, визначений Статутом 
Товариства.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, 

що передував 
звітному

за 
простими 
акціями

за привілейова-
ними акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума 
нарахова-
них 
дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Нараховані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 0 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають 
право на 
отримання 
дивідендів
Дата 
виплати 
дивідендів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД”
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Опис 2015 рік: за підсумками роботи у 2014 році Товариством 
отримані збитки, тому нарахування та виплата дивідендів 
за 2014 рік не відбувалися. 
2016 рік: Позачерговими загальними зборами акціонерів 
Товариства від 15.09.2016 р. прийнято рішення про 
виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 
роботи Товариства у 2015 році у розмірі, встановленому 
постановою КМУ від 23.03.2016 р. №228 «Про затверджен-
ня базового нормативу відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2015 році господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні 
права держави». Рішенням Наглядової ради Товариства 
від 03.10.2016 р. встановлено: 17 жовтня 2016 року - датою 
складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів; строк для виплати дивідендів акціонерам – з 
01.11.2016 р. по 15.03.2017 р.; порядок виплати дивіден-
дів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім 
особам, що мають право на отримання дивідендів, з 
попереднім утриманням податків, передбачених Податко-
вим кодексом України. 
2017 рік: за підсумками роботи у 2016 році Товариством 
отримані збитки, тому нарахування та виплата дивідендів 
за 2016 рік не відбувалися.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 5423858 5952040
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3747895 3811370
Довгострокові фінансові інвестиції 358268 366250
Запаси 324627 454645
Сумарна дебіторська заборгованість 24254 6828
Грошові кошти та їх еквіваленти 8146 86769
Власний капітал -5402457 -3933228
Статутний капітал 798544 798544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9769050 -8401833
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 468171 264010
Поточні зобов'язання і забезпечення 10358144 9621258
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1.83336 -4.80178
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1.83336 -4.80178

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 798544000 798544000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

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 ТОВАРИ-

СТВО «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374479
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, місто Золотоноша, ву-

лиця Комунарівська, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-33-45, 5-23-27
5. Електронна поштова адреса: 00374479@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення прийнято 24.04.2018 року черговими загальними зборами акціоне-
рів ПрАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: до-
говора, що стосуються реалізації виробленої продукції та придбання (по-
ставки) сировини, технологічного обладнання та т.і.

Гранична сукупність вартості правочинів: 88000,0 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 65310,0 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 134,7%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 248 056 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 240 041 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

240 041 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль) голосів.
iii. Підпис 

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

2. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ДУБЧАК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
25.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-
УКРАЇНА», 22906155, 
вул. Велика Житомирська, 20, 
м. Київ, 01601, (044) 593-01-94

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

25.04.2018

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

http://www.pcbu.kiev.ua

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

На підставі постанови Національного банку 
України від 21.04.2016р. №280 та рішення 
Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб  від 22.04.2016 р. № 561 ПАТ «Банк 
Петрокоммерц-Україна» перебуває у процесі 
ліквідації. Аудит фінансової звітності не проводив-
ся.

5. Інформація про загальні збори. На підставі постанови Національного 
банку України від 21.04.2016р. №280 та рішення Виконавчої дирекції Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб  від 22.04.2016 р. № 561 ПАТ «Банк 
Петрокоммерц-Україна» перебуває у процесі ліквідації. Збори не проводи-
лись у зв'язку з тим, що на підставі постанови Національного банку України 
від 17.03.2016р. №169 «Про віднесення ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» 
до категорії неплатоспроможних», рішення виконавчої дирекції Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб від 17.03.2016р. №368 «Про запрова-
дження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» упо-
вноважена особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб набуває усіх  
повноважень органів управління  (загальних зборів, спостережної ради і 
правління) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).
6. Інформація про дивіденди. Рiшення про виплату дивiдендiв за 
звiтний перiод та за перiод, що передував звiтньому, не приймалося, 
дивiденди не виплачувались.

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію 
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  О.І.Гулей 
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ", 
00382119, вул. Фрунзе 53, 
м. Київ, Подільський, 04080, 
(044) 417 37 46

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.

http://zmk.pat.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юри-
дичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю « Малтіком », 
30777206

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 11.04.2017 року. Кворум 
зборів: 99,88% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 
комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, 
строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної 
комісії Товариства.
2. Звіт Генерального директора за підсумками фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Генерального директора за 2016р. Визначення основних 
напрямків діяльності Товариства на 2017р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту 
Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності за 2016р.
5. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 
2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 
2016 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
7.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх 
предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 
2016 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 11 квітня 2017 року 
по 10 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та 
їх граничної сукупної вартості.
9 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, 
становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними 
річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись 
Товариством у період з 11 квітня 2017 року по 10 квітня 2018 року 
(включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
немає.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
немає.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Після обрання нового складу лічильної комісії Товариства припинити 
повноваження членів лічильної комісії Товариства у складі:
Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,
Члени Комісії – Кічігін Юрій Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна.
Визначити кількісний склад Лічильної комісії ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ 
КИСЛОТИ» 3 особи. Строк повноважень лічильної комісії – до припинен-
ня повноважень Загальними Зборами акціонерів. Обрати Лічильну 
комісію ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» у складі:
Голова Комісії – Бабич Микола Петрович,Члени Комісії – Кічігін Юрій 
Анатолійович, Гузирь Надія Михайлівна.
2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. 
Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 
року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства 
на 2017 рік.

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Оцінити 
роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як 
«задовільна».
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності 
Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші 
форми річної звітності за 2016 рік.
5. Прибуток згідно даних бухгалтерського обліку Товариства за 2016 рік 
відсутній, тому прибуток за 2016 рік не розподіляється, дивіденди за 
2016 рік через відсутність прибутку не нараховувати, отриманий за 
підсумками 2016 року збиток погасити за рахунок прибутку, що буде 
отриманий в наступних роках.
6. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», а 
саме: Костюк Леоніда Іванівна, Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей 
Олена Василівна.
7. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Костюк Леоніда Іванівна, 
Смілянець Вадим Сергійович, Кочубей Олена Василівна. Затвердити 
умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради, та встановити розмір їх винагороди, що визначаються Положенням 
про Наглядову раду Товариства.
8. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ 
КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 11 квітня 2017 року 
по 10 квітня 2018 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична 
сукупна вартість яких не перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять мільйонів 
вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: 
- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна; 
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; 
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи 
отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю 
суттю угод; 
- укладанням інвестиційних угод; 
- укладанням угод з отримання банківських гарантій; 
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, 
гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодав-
ством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме 
майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльніс-
тю Товариства, передбачених чинним законодавством України. 
Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ 
КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати 
(вчиняти) та підписувати такі значні правочини.
9. Попередньо схвалити укладення та вчинення ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ 
КИСЛОТИ» у ході господарської діяльності у період з 11 квітня 2017 року 
по 10 квітня 2018 року (включно) будь-яких значних правочинів, гранична 
сукупна вартість яких дорівнює або перевищує 15 832 000 (П'ятнадцять 
мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі) гривень, пов’язаних із: 
- наданням та отриманням послуг, орендою;
- відчуженням та придбанням майна; 
- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна; 
- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;
- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи 
отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю 
суттю угод; 
- укладанням інвестиційних угод; 
- укладанням угод з отримання банківських гарантій; 
- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, 
гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 
- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодав-
ством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме 
майно та земельні ділянки;
- укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльніс-
тю Товариства, передбачених чинним законодавством України. 
Уповноважити Генерального директора ПАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ 
КИСЛОТИ», за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати 
(вчиняти) та підписувати такі значні правочини.
Причини, чому загальні збори не відбулися: немає.
6. Інформація про дивіденди
 За результатами 

звітного періоду
У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ”
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Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ пере-
рахованих дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Дата (дати) перерахуван-
ня дивідендів через де-
позитарну систему із за-
значенням сум (грн) 
перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

Дата (дати) перераху-
вання/ відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ 
відправлених дивідендів 
на відповідну дату

Опис Дивіденди за результатами діяльності Товари-
ства в 2017 році не нараховувались та не випла-
чувались.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03361419
3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, 

мiсто Умань, вулиця Дерев'янка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-54-05, 4-81-63, 4-81-63
5. Електронна поштова адреса: 03361419@afr.com.ua, umangaz_buh2@

ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол № 1 

від 23.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради товариства), а саме: Голови Наглядової ради Вороніна Ігоря 
Павловича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 0,006448 % від статутного капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді 29.04.2017 року по 23.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол № 1 
від 23.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання На-
глядової ради товариства), а саме: Члена Наглядової ради Величка Юрія 
Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Величко Ю.В. є пред-
ставником акціонера юридичної особи Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» код ЄДРПОУ - 20036655 
(частка в статутному капіталі товариства 8,471111 %).Особа перебувала на 
посаді 29.04.2017 року по 23.04.2018 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол № 1 
від 23.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Нагля-
дової ради товариства), а саме: Члена Наглядової ради Назаренка Сергія 
Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспорт-
них даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, 
який належить особі 22,143216 % від статутного капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді 29.04.2017 року по 23.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол № 1 
від 23.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства 
(підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Нагля-
дової ради товариства), а саме: Члена Наглядової ради Боголєпова Дениса 
В'ячеславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано. Посадова особа є акціонером, розмір пакета 
акцій, який належить особі 20,619357 % від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді 29.04.2017 року по 23.04.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.-

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол № 1 від 
23.04.2018 року, припинено повноваження Наглядової ради товариства (підста-
ва для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради 
товариства), а саме: Члена Наглядової ради Шульги Олександра Миколайови-
ча, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Шульга О.М. є представником акціонера юри-
дичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», код 

ЄДРПОУ - 20077720 (частка в статутному капіталі товариства 25,0001 %). Осо-
ба перебувала на посаді 29.04.2017 року по 23.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Про-
токол № 1 від 23.04.2018 року прийнято рішення обрати членом Наглядо-
вої ради Вороніна Ігоря Павловича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціо-
нером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,006448 % від статутного 
капітала товариства. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Про-
токол № 1 від 23.04.2018 року прийнято рішення обрати членом Наглядо-
вої ради Величка Юрія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є ак-
ціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. 
Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Величко Ю.В. є представ-
ником акціонера юридичної особи Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» код ЄДРПОУ - 
20036655 (частка в статутному капіталі товариства 8,471111 %).

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Про-
токол № 1 від 23.04.2018 року прийнято рішення обрати членом Наглядо-
вої ради Назаренка Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 22,143216 % від ста-
тутного капітала товариства. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші поса-
ди, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор . Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Про-
токол № 1 від 23.04.2018 року прийнято рішення обрати членом Наглядо-
вої ради Боголєпова Дениса В'ячеславовича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 20,619357 % від 
статутного капітала товариства. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор . Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ «УМАНЬГАЗ» Протокол 
№ 1 від 23.04.2018 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради 
Шульгу Олександра Миколайовича, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціоне-
ром емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Строк, на 
який обрану особу 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: начальник відділу . Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Шульга О.М. є представником акціонера 
юридичної особи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», код 
ЄДРПОУ - 20077720 (частка в статутному капіталі товариства 25,0001 %).

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «УМАНЬГАЗ» (протокол засі-
дання Наглядової ради № 23/04-18) від 23.04.2018 року обрано Головою На-
глядової ради Вороніна Ігоря Павловича, згоди посадової особи на розкрит-
тя інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є 
акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,006448 % від статут-
ного капітала товариства. Строк, на який обрану особу 1 рік. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління Мусієнко Олександр Миколайович 24.04.2018



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

250

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ГРАФIЯ УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, -
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повно-
важення: члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - пана Вільгель-
ма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала 
згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повно-
важень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа не є 
акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії 
Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 
94,775510% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, Голови Наглядової Ради 
16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повно-
важення: члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради - пана Андре-
аса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа є представ-
ником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридич-
ній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіта-
ла товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, секретаря Наглядової Ради 
16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повно-
важення: члена Наглядової Ради - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), 
посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Під-
става для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядо-
вої Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціоне-
ра - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) нале-
жить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. 
Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року до 
23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом На-
глядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» - пана Вільгельма Хьорманзедера 
(Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є пред-
ставником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юри-
дичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного ка-
пітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними 
Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товари-
ства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. 
Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» мо-
жуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у 
способи, передбачені Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним зако-
нодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Гра-
фія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - 
Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Ге-
зеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; 

Мейр-Мельнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проізводня Картона Д.о.о.; 
Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонбоард Інтернешнл 
ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП 
Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг 
Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-
Мельнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл 
ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.A.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮK Лімі-
тед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; 
TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Кo; ММ Пекеджінг Бе-
тайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф 
Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркеті; Ной-
пак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті Лімітада; ММ 
Пекеджінг Коламбіа С А С; MMП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ 
Пекеджінг Польська Спулка з огранічоно одповєджяльнощо; посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом На-
глядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» - пана Андреаса Блашке (Андреас 
Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних да-
них. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - 
юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить 
пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Осо-
ба обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати про-
ведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року пов-
новажень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження 
членів Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись до-
строково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбаче-
ні Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради 
Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Гра-
фія Ізмір А.S. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-
Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар 
ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пеке-
джинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф 
Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг 
С.Л.(в минулому); посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом На-
глядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» - пана Райнера Шмідта (Райнер 
Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних да-
них. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в ста-
тутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - 
юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить 
пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Осо-
ба обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати про-
ведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року пов-
новажень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження 
членів Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись до-
строково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбаче-
ні Статутом ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в: ММ 
Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд 
ГмбХ; Гундлах мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд 
ГмбХ (в минулому); ММ Графія Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП 
Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ; посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припине-
но повноваження: члена Ревізійної Комісії-Голови Ревізійної Комісії - пані 
Солодкої Оксани Iванiвни, посадова особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з 
затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комі-
сія не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року, Голови Ревізійної Комісії з 
17.04.2018 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припине-
но повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Спіциної Ольги Андріївни, 
посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Під-
става для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редак-
ції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова 
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особа є акціонером товаритсва, розмір пакета акцій, який належить особі 
0,007142 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалі - «товариство» 
або «емітент») від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припине-
но повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Левченко Любові Олексан-
дрівни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних да-
них. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням 

нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбаче-
на. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної 
Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правлiння Пономар Володимир Васильович 24.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБiНАТ», 

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 
КОМБIНАТ», 00447818, Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, 
20200, мiсто Звенигородка, вулиця Козачанська, будинок 35-А, 0(4740) 
2-28-23

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

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», 
ЄДРПОУ 00480862, Шевченкiвський р-н, 01032, м.Київ вул.Саксаганського, 
139, (044) 490-75-19

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: http://www.kievmedpreparat.com/shareholders/annual.
html

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженю 
вiдповiдальнiстю»Крестон Джi Сi Джi Аудит», ЄДРПОУ 31586485.

5. Інформація про загальні збори:
Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв скликалися за iнiцiативою На-

глядової ради ПАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 60/1 вiд 17.02.2017р.). 
За 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв вiд акцiонерiв не надiйшли 
пропозицiї щодо внесення додаткових питаннь до проекту порядку денного 
Загальних зборiв. 27 березня 2017 р. Наглядовою радою був затверджений 
порядок денний загальних зборiв (протокол № 68 вiд 27.03.2017р.) 

Порядок денний рiчних загальних зборiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Затвердження регла-

менту Загальних зборiв. 3. Розгляд та затвердження звiту Виконавчої 
дирекцiї Товариства про пiдсумки роботи за 2016 рiк та основнi напрямки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 4. Розгляд та 
затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2016 рiк. 5. Розгляд та затвердження Звiту Наглядової ради 
Товариства про результати дiяльностi у 2016 роцi. 6. Затвердження рiчного 
звiту та балансу за 2016 рiк.  7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2016 рiк. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради, звiту Виконавчої дирекцiї, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.  9. Про 
затвердження протоколiв Наглядової ради Товариства. 10. Про припинен-
ня повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання 
членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на 
пiдписання договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової 
ради. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом року, з дати прийняття 
рiшення. 14. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.

Питання № 1. ВИРIШИЛИ: Для пiдрахунку результатiв голосування на 
зборах обрати Лiчильну комiсiю в складi: Бевза Андрiй Сергiйович, Тара-
сюк Свiтлана Сергiївна, Вирiзуб Євген Олександрович.

Питання № 2. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент зборiв: 
доповiдь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, вiдповiдi 
доповiдача - до 5 хвилин. Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають. Про-
цедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З питань по-
рядку денного №1-№13 рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв 
акцiонерiв, з питання №14 рiшення приймається бiльш як 3/4 голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Затвердити 
наступний порядок голосування: голосування за всiма питаннями порядку 
денного зборiв, окрiм питання № 11, буде проводитися письмово шляхом 
заповнення бюлетенiв, номери яких вiдповiдають номеру питання порядку 
денного, за принципом 1 голосуюча акцiя -1 голос. Варiанти голосування 
ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у вiдповiдному 
полi бюлетеня. Голосування з питань порядку денного зборiв № 11 прово-

диться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11. Ку-
мулятивне голосування вiдбувається таким чином: загальна кiлькiсть 
голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу товариства, що 
обирається, а акцiонер має право вiддати всi голоси за одного кандидата, 
або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами - у вiдповiдному полi бюлете-
ня бiля кожного з кандидатiв зазначається кiлькiсть голосiв. Бюлетень має 
бути обов'язково пiдписаний акцiонером або його уповноваженим пред-
ставником i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним.

Питання № 3. ВИРIШИЛИ: Звiт Виконавчої дирекцiї Товариства про 
пiдсумки роботи за 2016 рiк затвердити. Роботу Виконавчої дирекцiї визна-
ти задовiльною. 

Питання № 4. ВИРIШИЛИ: Звiт Ревiзiйної комiсiї по перевiрцi рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної 
комiсiї визнати задовiльною. 

Питання № 5. ВИРIШИЛИ: Звiт Наглядової ради про результати 
дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати 
задовiльною. 

Питання № 6. ВИРIШИЛИ: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 р. 
затвердити.

Питання № 7. ВИРIШИЛИ: Розподiл прибутку за 2016р. затвердити. 
Вiдрахувати до резервного фонду Товариства 2 млн грн. Дивiденди не на-
раховувати i не виплачувати. Прибуток Товариства реiнвестувати в розви-
ток пiдприємства.

Питання № 8. ВИРIШИЛИ: Затвердити результати рiчної дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та схвалити основнi напрямки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

Питання № 9. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiшення Наглядової ради Товари-
ства, оформленi Протоколами Наглядової ради за перiод з 12.04.2016р. до 
10.04.2017р. та визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам Товариства.

Питання № 10. ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження членiв Наглядо-
вої ради Товариства в повному складi. 

Питання № 11. ВИРIШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства на 
строк до наступних рiчних зборiв Товариства в складi трьох осiб: Зозуля 
Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин 
Володимирович.

Питання № 12. ВИРIШИЛИ: Затвердити умови договорiв, що укладати-
муться з членами Наглядової ради. Повноваження на пiдписання договорiв, 
що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Дирек-
тору виконавчому Товариства Яцюку О.М. 

Питання № 13. ВИРIШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Това-
риством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення 
даних рiчних Загальних зборiв), вартiсть яких перевищує 25% вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р., пред-
метом яких може бути: 1) продаж лiкарських засобiв, дiєтичних добавок, з 
граничною сукупною вартiстю не бiльше 1,8 млрд. гривень. 2) закупiвля 
активних фармацевтичних iнгредiєнтiв (фармацевтичних субстанцiй), з 
граничною сукупною вартiстю не бiльше 750 млн. гривень. Повноваження 
на здiйснення усiх дiй щодо вчинення (укладення, виконання) значних 
правочинiв надати Директору виконавчому Товариства.

Питання № 14. ВИРIШИЛИ: У зв'язку з необхiднiстю приведення Статуту 
Товариства у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» внести змiни до Статуту Товариства, викласти Статут в новiй редакцiї 
та затвердити Статут в новiй редакцiї. Доручити Директору виконавчому То-
вариства Яцюку О.М. пiдписати Статут в новiй редакцiї. Зобов'язати Вико-
навчу дирекцiю Товариства забезпечити реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї 
в порядку, передбаченому дiючим законодавством України. 

6. Інформація про дивіденди: дивiденди в звiтному, попередньому 
перiодах не нараховувались та не виплачувались.
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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 АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВ-
ЛЬВiВСЬКИЙ КОМБiНАТ БУДiВЕЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦiЙ»; 01331041; 81600, Львівська обл., м.Миколаїв,  
вул.Вапняно-Кар'єрна,6; 0324151502; 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 регу-
лярну річну інформацію: mykolaivkbk.pat.ua. 4.Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство «IНФОРМАУДИТ», 
31058616. 

5.Інформація про загальні збори: 26.04.2017р. Кворум зборів:97,45%. 
Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного немає. Перелiк пи-
тань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту Загальних 
зборiв. 2.Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3.Звiт Правлiння Това-
риства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
5.Затвердження рiчного звiту, у тому числi фiнансової звiтностi, Товари-
ства за 2016 рiк. 6.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства 
за пiдсумками роботи за 2016 рiк. 7.Припинення повноважень членiв На-
глядової Ради Товариства. 8.Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 9.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Това-
риства з публiчного акцiонерного товариства в приватне акцiонерне то-
вариство. 10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
Статуту в новiй редакцiї. 11.Обрання членiв Наглядової Ради Товари-
ства. 12.Затвердження умов (в тому числi встановлення розмiру вина-
городи) договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядо-
вої Ради Товариства; обрання особи, яма уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради Товариства. 13.Об-
рання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Інформація про 
дивіденди: протягом звітного року 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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УКРГiПРОБУМ", 00280689, 
вул. Марини Раскової, буд. 19, 
м. Київ, 02002, (044) 516 40 40

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

giprobum.in.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "РАДІАНТ", 
33603423, вул. Резервна, буд. 8, м. Київ, 
Оболонський, 04074, (044) 454-03-12

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

25.04.2018

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

http://33603423.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, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРЕЛЕКТРОНБУД», 13960227, провулок Перспективний, 3, 
м. Полтава, Київський р-н, Полтавська, 36007, (0532) 66-86-54

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: ukrelectronbud.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОНБУД»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД», 14312418, вул. Ковпака, 57, м. Полтава, 
Київський р-н, Полтавська обл., 36007, (0532) 66-86-54

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: chairpart.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i.Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОН-
НЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ». 2.Код за ЄДРПОУ: 00904316. 3.Місцезнаходження: 
78700, Івано-Франківська область, смт.Верховина, вул.Франка,109. 4.Між-
міський код, телефон та факс: 0343221688. 5.Електронна поштова адре-
са: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: rpmtz.
prat.ua.  7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

ii. Текст повідомлення: За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «РПМТЗ» (Протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
23.04.2018 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень членiв 
Наглядової Ради, Директора та Ревізора, припинено повноваження та 
обрано на новий термін 3 роки: - Голову Наглядової ради Маковiйчука 
Юрiя Васильовича. Перебував на посадi 3 роки. Є акцiонером, володiє 
часткою в статутному капiталi: 42,46%. -члена Наглядової ради 
Дубiнського Анатолiя Георгiйовича. Перебував на посадi 3 роки. Є 
акцiонером, володiє часткою в статутному капiталi: 42,75%. Припинено 
повноваження Ревiзора Зеленського Олексiя Олексiйовича. Перебував 
на посадi 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi: 0,847%. Об-
рано Ревiзора Джурак Валентину Миколаївну. Термiн обрання 3 роки. 
Не володiє часткою в статутному капiталi. Посади, якi обiймала протя-
гом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Верховинська 
сiльгосптехнiка». За рiшенням Наглядової ради ПрАТ «РПМТЗ» (Про-
токол засiдання Наглядової ради вiд 23.04.2018р.) у зв'язку iз 
закiнченням термiну повноважень директора, припинено повноважен-
ня та обраний термiном на 3 роки директор Дубiнський Олег 
Анатолiйович, паспорт НА №043790 вид. 16.12.1995р. Кам’янець-
Подiльським МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. На посадi перебу-
ває з 2012р. Часткою в статутному капiталi не володiє. 

Усі звільнені та обрані посадові особи непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не мають. 

iii. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Директор Дубінський О.А.  Дата 24.04.2018р. м.п.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИЖОПІЛЬ-
СЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1.2.Організаційно правова форма 
емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03374764
1.4.Місцезнаходження емітента Вінницька область, Крижопіль-

ський район, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(04340) 2-45-75, 
(04340) 2-45-75

1.6.Електронна поштова адреса емітента brevus@upikr.com.ua
1.7.Дата вчинення дії 24 квітня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується для 
розкриття інформації

cukrzavod.com.ua 

2. Текст повідомлення:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член (Голова) Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА-
ВОД» Шкурiна Тетяна Григорівна (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера про дострокове при-
пинення повноважень особи. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства 
про дострокове припинення повноважень особи на даній посаді. Особа акціями 
Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
Вишневський Iгор Миколайович (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера про достро-
кове припинення повноважень особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства про припинення повноважень особи на даній посаді. Особа акці-
ями Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: 

Член Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
Лещук Любов Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера про дострокове 
припинення повноважень особи. Обґрунтування змін у персональному 
складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів 
Товариства про припинення повноважень особи на даній посаді. Особа ак-
ціями Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  

24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 
Член Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 

Вишневський Iгор Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція 
акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Об-
ґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на дану поса-
ду. Особа акціями Товариства не володіє. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПрАТ «ПК «Поділля». Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» Ле-
щук Любов Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, 
який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними 
зборами акціонерів Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акці-
ями Товариства не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 
п’яти років: директор ТОВ «Агро-центр», Заступник начальника управлiння з 
постачання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення ТОВ 
«ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ», Начальник управлiння з постачання матерiально-
технiчних ресурсiв для рослинництва ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ», На-
чальник управлiння по iнновацiям в рослинництвi та закупiвлi матерiально-
технiчних ресурсiв ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ», Заступник директора з 
технологiй в рослинництвi-головний агроном ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДIНВЕСТ. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
24 квітня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» Без-
смертна Світлана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціо-
нера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунту-
вання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загаль-
ними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа 
акціями Товариства не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом остан-
ніх п’яти років: заступник головного бухгалтера ТОВ «Група Агропродінвест». 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Ревізійною комісією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 24 квітня 2018 р. при-
йнято рішення про ОБРАННЯ: 

Голова Ревізійної комісії ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
Безсмертна Світлана Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необ-
хідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу 
Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування 
змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною 
комісією Товариства про обрання особи на дану посаду. Особа акціями Това-
риства не володіє. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років: заступник головного бухгалтера ТОВ «Група Агропродінвест». Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Директор ПрАТ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 
______________________ Романова Т. Г. 

     / підпис МП /

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Публіч-
не акцiонерне товариство «Легмаш», 14308256, вул.Шевченка, 44, 
м.Полтава, Полтавська обл., 36039, 05322-7-35-09; 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 25.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: http://legmash.poltava.ua; 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ 
«Січень-Аудит», 32996030; 5. Інформація про загальні збори: Чергові 
збори проведені: 28.04.2017; Порядок денний: 1). Обрання лічильної 
комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне-
рів. 2). Звіт генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 3). Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2016 рік. 4). Звіт та висновки Ревізійної комісії про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
5). Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.  
6). Покриття збитків за 2016 рік. 7). Припинення повноважень членів 
Наглядової ради Товариства. 8). Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. 9). Припинення повноважень членів ревізійної комісії Това-
риства. 10). Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11).Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або 
трудових договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
затвердження умов цих договорів. Всі питання розглянуті та ухвалені 
та в повному обсязі розміщені на власному сайті. 6. Інформація про 
дивіденди: За результатами звітного та попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕГМАШ»
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРУШИНСЬКИЙ ПТАХiВНИЧИЙ КОМПЛЕКС»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітен-
та, ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських фор-
мувань, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
"Крушинський птахiвничий комплекс"; 
30967249; 08635, Київська обл., 
Василькiвський р-н, с. Крушинка, 
вул. Колгоспна, 11; (044) 354-29-60

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

26.04.2018

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

http://kruptako.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Міжнародний інститут аудиту", 
21512649

5. Інформація про загальні збори 
Чергові загальні збори відбулися 27.04.2017р. Загальні збори проводились 
за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням поряд-
ку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів 
не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства 
(обрано лічильну комісію у складі 3 осіб). 2. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установлення 
порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (прийнято рі-
шення з питань порядку проведення зборів, установлено порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування). 3. Затвердження річного звіту Ди-
ректора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду (Річний звіт затвердили. Роботу визнали 
задовільною). 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду (Звіт затвердили. Роботу 
визнали задовільною). 5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річно-
му звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду (Висновок затвердили. Річний звіт та баланс за 2016 р. 
визнано такими, що складені відповідно до законодавства. Роботу визнали 
задовільною). 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 
2016 рік (Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2016 р.). 7. За-
твердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результата-
ми діяльності у 2016 році (Вирішили збитки 2016 р. покрити за рахунок при-
бутку майбутніх періодів). 8. Затвердження плану розвитку Товариства на 
2017 рік (Затвердили план розвитку Товариства на 2017 рік). 9. Про зміну 
типу та найменування Товариства (Вирішили змінити тип з публічного на 
приватне). 10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Ста-
туту Товариства у новій редакції (Затвердили нову редакцію статуту).

11. Про скасування внутрішніх положень Товариства (скасовано Положен-
ня про загальні збори та Положення про Наглядову раду). 12. Про затвер-
дження нових внутрішніх положень Товариства (затверджено Положення 
про загальні збори та Положення про Наглядову раду). 13. Про відкликан-
ня членів Наглядової ради Товариства (відкликано членів Наглядової 
ради). 14. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товари-
ства (затверджено склад у кількості 3 осіб). 15. Про обрання членів На-
глядової ради Товариства (обрано наглядову раду у кількості 3 осіб).  
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (Затвер-
джено у мови договорів. Винагорода не передбачена. Уповноважено під-
писати договори Директора Товариства). 17. Про відкликання членів Реві-
зійної комісії Товариства (Відкликано членів Ревізійної комісії). 18. Про 
обрання Ревізора Товариства (Обрано Ревізора Товариства). 19. Про за-
твердження умов цивільно-правового або трудового договору, який буде 
укладатися із Ревізором Товариства, а також обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договору із Ревізором від імені Товариства (За-
тверджено умов цивільно-правового договору. Винагорода не передбаче-
на. Уповноважено підписати договори Директора Товариства).
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось

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

звітний попередній
Усього активів 15356 15455
Основні засоби (за залишковою вартістю) - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16 16
Сумарна дебіторська заборгованість 15335 15430
Гроші та їх еквіваленти 5 9
Власний капітал 15067 15199
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 105724 105724
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (90657) (90525)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2 2
Поточні зобов'язання і забезпечення 287 254
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0,0001) (0,0003)

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

(0,0001) (0,0003)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 422894328 422894328
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

- -

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД 
«ВАСИЛІВКА», код ЄДРПОУ 
00486758, вул. Юрія Вєтрова, 
буд.20/1, м.Суми, 40020, (0542) 
700309

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

25.04.2018

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

www.pzvasylivka.emit.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю аудиторська фірма «АУДИТ-
ЕДВАЙС», код ЄДРПОУ 33779520

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 28.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання лічиль-
ної комісії Зборів Товариства. 2.Про схвалення рішення Наглядової ради, 
прийняте «01» березня 2017р., а саме: «Про встановлення порядку та спосо-
бу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного 
голосування на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017р.». 3.Про встанов-
лення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлете-
ня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. 4.Про 
прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального дирек-
тора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради Товариства за 2016 рік. 7.Про прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 8.Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 9.Про розподіл прибутку та збитків То-
вариства за 2016 рік. 10. Про затвердження розміру річних дивідендів Това-
риства. 11.Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропо-
зицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати роз-
гляду питань порядку денного: З усіх питань порядку денного рішення при-
йнято.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись.



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

255

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

ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСЕРВІС-1»; 
13663707; 76008, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Ю.Целевича,4; 0342584178. 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- agros.prat.ua. 4.Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iвано-Франкiвськ-аудит», 22196268. 

5.Інформація про загальні збори: 29.04.2017р. Кворум зборів: 56,2%. 
Пропозицiї до порядку денного не поступали. Перелiк питань, що розгляда-
лися на зборах: 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.  
2.Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік. 3.Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік. 4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 
за 2016 рік. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік та порядок 
розподілу прибутку (збитків) за 2016 рік. 6.Інформація про дивіденди: про-
тягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"РiВНЕСiЛЬМАШ", 
00728380, вул.Iндустрiальна, 6, 
смт.Квасилiв, Рiвненський р-н, 
Рiвненська область, 35350, 
Україна, 0362 20-44-72

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

24.04.2017

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

rivnesilmash.com.ua

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

Аудиторська компанія -Товариство 
з обмеженою відповідальністю 
"Кроу Хорват ЕЙСІ Україна", 
33833362

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2017 року. 
Кворум зборів: 89,46% до загальної кількості голосів.
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про 
обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства..3. Звіт 
Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. 4.Звіт правління 
Товариства про діяльність за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 
2016 рік.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7. Про 
порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. 
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, 
виконавчого органу та Ревізійної комісії. 9. Про прийняття рішення про 
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.10. Про 
прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Наглядової ради Товариства. 
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства. Про прийняття рішення про обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства. .
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами 
Ревізійної комісії ТоваристваВирішили -затвердити.
15. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексім-
банк» майна, що належить на праві власності ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ», в 
якості забезпечення кредитних зобов’язань Товариства з обмеженою 
відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укрексімбанк» 
16. Прийняти рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів 
(угод) застави, іпотеки, поруки, де ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» виступає в 
якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя та надання повноважень 
Голові правління ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» на укладення та підписання 
договорів (угод) застави, іпотеки, поруки з АТ «Укрексімбанк . Особи , які 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова 
рада.Позачернгові збори акціонерів не проводились.
6. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

Річна інформація 
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента. 1.Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»; 05759244; 
77100, Iвано-Франкiвська обл. м.Галич, вул.Вітовського,20; 
(03431)21596; 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:24.04.2018р.  
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію:galichmz.com.ua. 4.Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: 
Приватна аудиторська фірма «Полюс-аудит»; 31790207. 5. Інформа-
ція про загальні збори: Загальні збори не скликалися по причині 
незадовiльного фiнансового стану Товариства. 6.Інформація про 
дивіденди: протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось.

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
2. Код за ЄДРПОУ 21660999
3. Місцезнаходження 01004 м.Київ ,бульв.Т.Шевченка/вул.Пушкінська 

5-7/29
4. Міжміський код, телефон та факс 044 244 12 23 044 279028014
5. Електронна поштова адреса blv@premier-palace.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1).23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийняте 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме- укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною 
вартiстю до 3 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi 
iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 3000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 384699 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 779,83046%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1466277609;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1339479910;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

1339479910 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: немає .
2).23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів було прийняте 

рішення про попереднє надання згодина вчинення значних правочинів, а 
саме - укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення 
грошових зобов’язань Товариства перед особою.

Гранична сукупна вартість правочинів: 3000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 384699 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 779,83046%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1466277609;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 1339479910 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:1339947910 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: немає .
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  Бондарук М.В.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1.Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРО-
ВИЙ ЗАВОД»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

03374764

1.4.Місцезнаходження емітента Вінницька область, Крижопільський район, 
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04340) 2-45-75, (04340) 2-45-75

1.6.Електронна поштова адреса 
емітента

brevus@upikr.com.ua

1.7.Дата вчинення події 24 квітня 2018 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

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

cukrzavod.com.ua 

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

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

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗА-
ВОД» 24 квітня 2018 р.

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

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів в 
т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, 
лізинг майна, страхування, надання та отримання позик, кредитів, отри-
мання гарантій та акредитивів, передача в заставу та іпотеку майна, укла-

дання договорів поруки, продовження строків, термінів дії, перегляд істот-
них умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, предметом яких є 
майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість яких переви-
щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності, з граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 (один мільярд 
п’ятсот мільйонів) грн. 00 коп. або еквівалент в іноземній валюті згідно з 
курсом НБУ на день укладання відповідного правочину. Зазначені право-
чини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року 
з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних позачергових 
загальних зборів акціонерів). Надано повноваження Директору Товариства 
протягом 1 (одного) року з дати проведення даних позачергових загальних 
зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) 
від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законо-
давством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з пра-
вом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

2.2.2.Гранична сукупність вартості правочинів: 1 500 000 тис. грн.
2.2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-

сової звітності: 288513 тис. грн.
2.2.4.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 520 %

2.2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:

• загальна кількість голосуючих акцій - 227 912 035 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 227 289 029 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня – 227 289 029 шт.;
• кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення – 0 шт.
3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством України:

Директор 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 

__________________________________ Романова Т. Г.
   / підпис МП /

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», 26410155, 01135, м. Київ, площа Пере-
моги, 1, (044) 428 61 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: www.pinbank.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АФ «АКТИВ-АУДИТ», 30785437 

5. Інформація про загальні збори: рiчнi Загальнi збори акцiонерiв 
Емiтента були проведенi 20.04.2017 року. Перелiк питань, що розгля-
дались на загальних зборах: 

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», припинення повноважень 
членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ  «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік. За-
твердження звіту Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК».

4. Затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік. Визначення 
основних напрямів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
на 2017 рік.

5. Звіт Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
за 2016 рік та затвердження звіту Спостережної ради  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
за 2016 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Затвердження висновків Ревізійної комі-
сії.

7. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2016 рік, висновків аудиторської фірми 
ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за 2016 рік та заходів за результатами 
розгляду висновків аудиторської фірми ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ».

8. Покриття збитків та розподіл прибутку ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК» за підсумками роботи в 2016 році.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за акціями ПАТ «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПЕРШИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

11. Про припинення повноважень членів Спостережної ради  
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

12. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ БАНК».

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спо-
стережної ради.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних  
правочинів.

6. Інформація про дивіденди: Загальними зборами акцiонерiв 
Емiтента 20 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 20.04.2017р.) було при-
йнято рiшенням про розподiл прибутку, отриманого по результатам 
дiяльностi Емiтента за 2016р., згiдного якого виплата дивiдендiв за 
простими акцiями у звiтному роцi не здійснювалась. Виплата дивiдендiв 
за привiлейованими акцiями у звiтному перiодi за результами попере-
днього перiоду була здiйснена згiдно з перелiком осiб, якi мають право 
на їх отримання, що був складений вiдповiдно до вимог законодавства 
станом на 20.01.2017р. Виплата дивiдендiв за привiлейованими 
iменними акцiями була здiйснена безпосередньо акцiонерам. Сума 
нарахованих та виплачених дивідендів становила 23695,50 грн.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ iНВЕСТИЦiЙНИЙ БАНК»
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 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу 11)

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 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ», код ЄДРПОУ 02037622, 
вул. Ліська, 16, 79015, тел. (032)241-90-50

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

25.04.2018 року

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

www.lim,lviv.ua

Ректор  М.Д. Янків

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 опублікуван-

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АГРО-СОЮЗ" , 
24437204 , 52511 Дніпропетровська область 
Синельниківський район, с. Майське 
вул. Герцена,16-А (05663) 53226

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

25.04.2018

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

http://www.modelagro.com/auctioners/raskr/
yearinfo/.

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 "ВiННИЦЬКИЙ 
ОЛiЙНОЖИРОВИЙ КОМБiНАТ",
код за ЄДРПОУ 00373758, 
21034, мiсто Вiнниця, вул. Немирiвське 
шосе, будинок 26, тел.: (0432) 27-46-26

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:\\vmzhk.vioil.com

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міській код та телефон емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код 
ЄДРПОУ 30440474); 04050, м. Київ , вул. Глибочицька, 33-37; 044-247-45-38

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:25.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://id992.smida.gov.ua/

4. Найменування, код ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БЛИСКОР ГАРАНТ», 16463676

5. Інформація про загальні збори:Емітент не є акціонерним товари-
ством.

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

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

Найменування показників період
звітний попередній

Усього активів 183506 183933
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22615 22913
Довгострокові фінансові інвестиції 112668 112668
Запаси 2 0
Сумарна дебіторська заборгованість 19880 10411
Грошові кошти та іх еквіваленти 35 112
Власний капітал -496778 -508652
Статутний капітал 12 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -496905 -508779
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 587287 605243
Поточні зобов'язання і забезпечення 92997 87338
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 періоду

0 0

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ ЧЕРНiГiВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ 
ТА ЕКСКУРСiЯХ 
"ЧЕРНiГiВТУРИСТ", 14221225, 
14027 Чернiгiвська область д/н м. Чернiгiв 
вул. Шевченка, 103, 067-568-58-25

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

25.04.2018

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

http://chernigivturist.nr-avers.com.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 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНiЯ «АВАНГАРД», 
33152560, 01011 м. Київ Печерський р-н 
вул. Панаса Мирного, 2/44,оф.22, 
(044) 502-22-70

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://avangard.comreg.com.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТАГАНЧА", 
33062540, вул. Залізнична, 1, 
с. Іванівка, Богуславський р-н, 
Київська область, 09724, Україна, 
045-61-34-327

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

33062540.infosite.com.ua

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНiПРО», 20473887, 
69091 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя  
бул. Гвардiйський, буд. 153, (061)220-28-27; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 24.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://newdnepr.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДІЕЛЕК-
ТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕ-
МИ УКРАЇНИ", 31032472, вул. Дні-
провська Набережна, 26-Ж, офіс № 43, 
м. Київ, 02132, Україна, 044-499-07-79

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

25.04.2018

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

dkc.kiev.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 ТО-
ВАРИСТВО "БiЛОЦЕРКiВСЬ-
КИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", 
05528450, вул. Івана Кожедуба, 63, м. Біла 
Церква, Київ-а обл., 09114, Україна, 
0456351141

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

24.04.2018

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

patbkz.in.ua

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

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

ня цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНiПРО», 13626422, 
69091 Запорiзька область Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя  
бул. Гвардiйський, буд. 153, (061) 224-09-12; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 24.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: http://astro-dnepr.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
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СКАРБИ 
УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ 
30111799
01133, м. Київ, бул. Лесi Українки, 7Б, 
лiтера А, оф. 157. тел.: (044) 374 03 26

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

25.04.2018

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

http://30111799.smida.gov.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НЕРУЙ-
НІВНОГО КОНТРОЛЮ», 32828482, 
Набере жно-Лугова, 8, м. Київ, 04071, 0445313726

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://autondt.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БІ ЕНД ЕЙЧ", 20006513, 
вул. Січових стрільців, 1-5, м. Київ, 
04053, 0444907066

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

20006513.infosite.com.ua
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІ-
УПОЛЬСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би , місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «Марiупольська кондитерська фабрика «Рошен», 
ідентифікаційний код -00382059, місцезнаходження 87500, Донецька об-
ласть, м. Марiуполь, вул. Миколаївська, буд. 89, тел.(0629)470028.

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: mkf.dn.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (ПІБ аудитора-фізичної особи-підприємця), якою проведено аудит 
фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Крат-Аудит», , ідентифікаційний код юридичної особи 
23413650.

5.Інформація про загальні збори: вид загальних зборів – чергові, дата 
проведення - 20 березня 2017 р., кворум - 99,9998 % від загальної кількості 
голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, запропонованих та затверджених 
Ліквідаційною комісією):

1.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акці-
онерів.

2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів 
акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних збо-
рів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до 
нього.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

5. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одно-
го року з дати прийняття такого рішення.

6. Про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства
Результати розгляду питань порядку денного:
1. ВИРІШИЛИ: Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональ-

ному складі: 
Борот Л.М..– Голова Лічильної комісії,Козюрман Н.І.,Аввакумов М.Л. – 

члени Лічильної комісії.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 

віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

2.ВИРІШИЛИ: Обрати Головою загальних зборів Широкова Олександра 
Михайловича. Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу Гри-
горівну. Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та 
Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол річних за-

гальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 

віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

3.ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2016 р.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 

віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

4. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р.
Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 

віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

5. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством зна-
чних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річ-
них загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути продаж неру-
хомого майна, в тому числі, комплексу кондитерської фабрики, земельної 
ділянки, на якій розташована фабрика, нежитлових будівель та іншого май-
на, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової 
вартості об’єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комп-
лексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п’яти мільйонів) грн. 
для земельної ділянки.

Надати повноваження Голові Ліквідаційної комісії Товариства Широ-
кову О. М. протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних за-
гальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) 
від імені Товариства значних правочинів.

Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 
віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

6.ВИРІШИЛИ: Затвердити Проміжний Ліквідаційний баланс Товари-
ства. 

Голосували: «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами 
віддано 762 608 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареє-
строваних голосуючих акцій та 99,9998% від кількості голосів акціонерів - 
власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціоне-
рів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів. 

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

7.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України: 

Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» 
Широков О. М.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Скарби України"
2. Код за ЄДРПОУ 30111799
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесi 

Українки, 7Б (лiтера А) оф. 157
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 374 03 26 (044) 374 03 26

5. Електронна поштова адреса skarbi@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://30111799.smida.gov.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Скарби України» вiд 

24.04.2018 р. Протокол № 30 попередньо надано згоду на вчинення зна-

чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством (Директором Товари-
ства або уповноваженою особою) в перiод до 24 квiтня 2019 року

Характер правочинiв: вiдчуження та/або придбання майна, у тому числi 
цiнних паперiв, отримання кредитiв у банкiвських та iнших фiнансових устано-
вах, укладення договорiв застави/iпотеки в забезпечення виконання як влас-
них кредитних зобов’язань, так i будь – яких третiх осiб, отримання та/або на-
дання поворотних фiнансових позик, гранична сукупна вартiсть яких не може 
перевищувати 200 000 000,00 ( двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 548.58%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах 29 700 000 шт., що складає 98,99% голосуючих акцiй.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 29 700 000
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались - 0
iii. Підпис

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

2. Найменування посади Варуша Свiтлана Миколаївна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКАРБИ УКРАЇНИ”



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

260

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 ТОВА-
РИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., село 

Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://bilovodkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІ-
БОПРОДУКТІВ» (надалі – емітент) від 24.04.2018 року (протокол №б/н 
від 24.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, 
а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Анку-
ци Василя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради 
емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній 
посаді перебував – з 27.10.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Спіци-
на Станіслава Руслановича (згоди на розкриття паспортних даних не 
надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього 
складу наглядової ради емітента та обранням нового складу наглядо-
вої ради емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На за-
значеній посаді перебував – з 27.10.2017 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Демчу-
ка Євгенія Юрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу на-
глядової ради емітента та обранням нового складу наглядової ради 
емітента. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначеній 
посаді перебував – з 27.10.2017 року. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - Віктор 
Олени Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
ревізійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як ре-
візійна комісія. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – з 05.03.2014 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не 
обрано;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Хижого 
Василя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
ревізійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як реві-
зійна комісія. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазначе-
ній посаді перебував – з 05.03.2014 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової 
особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Рудні-
ченко Тетяну Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу 
ревізійної комісії емітента та ліквідацією такого органу емітента, як ре-
візійна комісія. Посадова особа акціями емітента не володіє. На зазна-
ченій посаді перебувала – з 05.03.2014 року. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
посадової особи повноваження якої припинено на цю посаду нікого не 
обрано;

- обрано членом наглядової ради емітента - Пугача Юрія Володими-
ровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 

24.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. По-
садова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти ро-
ків посадова особа займала посади: директор департаменту з управ-
ління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з 
управління виробничими активами ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕ-
НЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридич-
ною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки 
Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Доме-
тіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане 
реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє  
11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
91,117339% статутного капіталу емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента - Лук’яненко Вікторію 
Олександрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з необхідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 
24.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. По-
садова особа акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: директор з правового забезпечення 
ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акці-
онера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED 
MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відпо-
відно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу 
Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про 
реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 
03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емі-
тента, що дорівнює – 91,117339% статутного капіталу емітента;

- обрано членом наглядової ради емітента - Усачову Анастасію Іва-
нівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 24.04.2018 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа 
акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: фінансовий директор ТОВ «Кернел-Трейд». По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТ-
МЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), 
юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Рес-
публіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агі-
ос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, 
видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка во-
лодіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює – 
91,117339% статутного капіталу емітента;

На підставі рішення наглядової ради емітента від 24.04.2018 року 
(протокол №б/н від 24.04.2018 року), відбулися зміни в складі посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- обрано голову наглядової ради емітента - Пугача Юрія Володими-
ровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 24.04.2018 
року. Посадову особу обрано терміном на 3 (три) роки. Посадова особа 
акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: директор департаменту з управління виробни-
цтвом, директор з управління виробництвом, директор з управління ви-
робничими активами ТОВ «Кернел-Трейд». Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІ-
ТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареє-
строваною відповідно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнахо-
дження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, 
Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором компа-
ній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими 
іменними акціями емітента, що дорівнює – 91,117339% статутного капі-
талу емітента.

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

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

2. Директор  ____________  В.І. Полтавець
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  25.04.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ОСОКОР", 
03360911, Здолбунівська ,7Д, 
м.Київ, Дарницький, 02081, 
044 5503259

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.osokor.emitent.in.ua

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

Мале приватне підприємство 
Аудиторська фірма "Кронос", 
21444899

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2017 року. 
Кворум зборів: 99,38% до загальної кількості голосів.Перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах:1. Про обрання Голови та секретаря 
загальних зборів акціонерів.2.Про обрання лічильної комісії.3. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства 
за 2016 рік.4.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту 
Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.5. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік (річного звіту та балансу).7.Про розподіл 
прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.8.Затвердження протоколів 
Наглядової ради Товариства.9. Про відкликання Голови та членів 
Наглядової Ради Товариства.10.Про розірвання діючих цивільно-
правових договорів про надання послуг з Головою та членами 
Наглядової Ради Товариства.11.Про обрання Голови та членів 
Наглядової Ради Товариства.12.Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства, та уповноваження особи на їх підписання 
від імені Товариства.13.Про поділ, продаж та/або безоплатну передачу 
нерухомого майна та земельних ділянок, яке є у власності чи в 
користуванні (знаходиться на балансі) Товариства, та надання 
повноважень на здійснення поділу, продажу та/або безоплатної 
передачі нерухомого майна та земельних ділянок.14.Про списання 
основних засобів.15. Про продаж основних засобів.
Вирішено за Переліком питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.1. Обрати Головою Загальних зборів Розпутенка Тараса Івановича, а 
Секретарем Загальних зборів - Басенка Валерія 
Олександровича.2.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів 
акціонерів у складі: Гранцев Дмитро Володимирович - Голова лічильної 
комісії.3.1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність 
Товариства у 2016 р. взяти до відома.3.2. Визнати задовільною роботу 
Правління Товариства у звітному році.4.1. Звіт Наглядової ради про 
свою діяльність у 2016 р. взяти до відома.4.2. Визнати задовільною 
роботу Наглядової ради Товариства у звітному році.5.1.Висновок (звіт) 
Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 
2016 р. взяти до відома.5.2. Визнати задовільною роботу Ревізійної 
комісії Товариства у звітному році.6.1.Затвердити річний звіт та баланс 
Товариства за 2016 рік.

7.1. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати, 
оскільки Товариство в звітному році отримало збиток.8.1.Затвердити 
протоколи Наглядової ради Товариства.9.1. Відкликати з 28.04.2017 
Наглядову раду Товариства у повному складі.10.1. Розірвати 
цивільно-правові договори про надання послуг, укладених між 
Товариством та Головою та членами Наглядової Ради Товариства у 
зв’язку із відкликанням Наглядової ради Товариства у повному 
складі.
11.1. Обрати з 29 квітня 2017 року до проведення наступних річних 
Зборів Наглядову раду Товариства у такому складі: Голова 
Наглядової ради - Розпутенко Тарас Іванович, Члени Наглядової 
ради: Басенко Валерій Олександрович, Мельник Анна Вікторівна, 
Садова Катерина Миколаївна, Пиль Галина Петрівна.12.1. 
Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладені 
із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, 
згідно із запропонованим проектом.12.2.Обрати Голову Правління 
Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13.1. Приймати рішення щодо відчуження будь-якого нерухомого 
майна (в тому числі, але не обмежуючись: Нежитлова будівля літера 
«А», площею 91,0 кв.м., що знаходиться по вул. Здолбунівській 7-Ш у 
Дарницькому районі міста Києва та частина земельної ділянки, на 
якій вона розташована, інші земельні ділянки), яке є у власності 
(знаходиться на балансі) чи у користуванні Товариства або буде 
набуто у власність чи прийнято на баланс у майбутньому, виключно 
за умов попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.
13.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства (самостійно 
або на підставі відповідної довіреності, виданої Головою Правління 
Товариства визначеній ним особі) на укладання (підписання) від 
імені Товариства будь-яких правочинів щодо переходу прав на 
нерухоме майно (в тому числі, але не обмежуючись, на Нежитлову 
будівлю літера «А», площею 91,0 кв.м., що знаходиться по 
вул. Здолбунівській 7-Ш у Дарницькому районі міста Києва та 
земельну ділянку, на якій вона розташована; інші земельні ділянки), 
яке є у власності (знаходиться на балансі) чи користуванні 
Товариства або буде набуто у власність чи прийнято на баланс у 
майбутньому, виключно за умов попереднього погодження з 
Наглядовою радою Товариства. Рішення про надання згоди на 
укладання (підписання) Головою Правління Товариства (самостійно 
або на підставі довіреності, виданої Головою Правління Товариства 
визначеній ним особі) кожного відповідного правочину 
оформлюється окремим протоколом Наглядової ради 
Товариства.14.1. Надати повноваження Голові Правління Товариства 
за необхідністю списувати основні засоби, які обліковуються на 
балансі Товариства виключно за умов попереднього погодження з 
Наглядовою радою Товариства.Рішення про надання згоди Голові 
Правління на списання основних засобів оформлюється окремим 
протоколом Наглядової ради Товариства.15.1.Надати повноваження 
Голові Правління Товариства (самостійно або на підставі відповідної 
довіреності, видаиоїГоловою Правління Товариства визначеній ним 
особі) за необхідністю продати основні засоби, які обліковуються на 
баланійНТовариства виключно за умов попереднього погодження з 
Наглядовою радою Товариства,15.2.Рішення про надання згоди 
Голові Правління на продаж основних засобів оформлюється 
окремим цротоколом Наглядової ради Товариства. Питань від 
акціонерів не надійшло.
6. Інформація про дивіденди Дивіденди не виплачувались.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОСОКОР”

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 
«АСОЦІАЦІЯ ОКО», 
23534891, Народного Ополчення, 1, 
м. Київ, Солом'янський, 03151, 
Україна, 0444288324

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

24.04.2018

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

www.ndt.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЛПГ", 
24574384, вул. Горлівська, 220., 
м.Київ, 02121, 0442924167

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

lpg.com.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
СПЕЦiАЛiЗОВАНА ПЕРЕ-
СУВНА МЕХАНiЗОВАНА 
КОЛОНА №507, 01354088, 
Вул. ПАВЛIЧЕНКО, 29А, М.БIЛА ЦЕРКВА, 
Київська обл., 09100, Україна, 0456353133

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

spmk.com.ua

Додаток 45 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

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

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

за 2017 рік 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ 
КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 
00412056 Адреса 65005 Одеська обл..  
м.Одеса, вул. Мельницька, 13, 0482-34-19-55

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

24 квітня 2018 року

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

http://doc.shustov.com

{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

ТОВАРИСТВО «ЛУБНИФАРМ»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінко-

ва, 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента. 
ІІ.Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової ради товариства (протокол № 6 від 
24.04.2018 р.) змінено склад посадових осіб Товариства: 

1. Достроково припинено повноваження голови правління Кравченка 
Ігоря Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не 
надавала). Повноваження припинені рішенням Наглядової ради товари-
ства. Перебував на посаді голови правління з 18.05.2017 року. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

2. Достроково припинено повноваження члена правління Бондаренка 
Ігоря Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надавала Повноваження припинені рішенням Наглядової ради 
товариства. Перебував на посаді члена правління з 18.05.2017 року. Част-
кою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

3. Достроково припинено повноваження члена правління Паник Лілії 
Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
вала). Повноваження припинені рішенням Наглядової ради товариства. 
Перебувала на посаді члена правління з 18.05.2017 року. Часткою в статут-
ному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

4. Достроково припинено повноваження члена правління Шуть Марії 
Гаврилівни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не нада-
вала). Повноваження припинені рішенням Наглядової ради товариства. 
Перебувала на посаді члена правління 18.05.2017 року. Часткою в статут-

ному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

5. Достроково припинено повноваження члена правління Терещенко 
Світлани Віталіївни (згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 
не надавала). Повноваження припинені рішенням Наглядової ради товари-
ства. Перебувала на посаді члена правління з 18.05.2017 року. Часткою в 
статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

6. Обрано головою правління Кравченка Ігоря Вікторовича (згоди на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обраний стро-
ком на 5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Про-
тягом своєї діяльності обіймав посади: керуючий Лубенської філії  
ПАТ «Полтава-банк», в.о.голови правління, голова правління ПАТ «Лубни-
фарм». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7. Призначено членом правління Бондаренка Ігоря Володимировича 
(згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Об-
раний строком на 5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не во-
лодіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: технічний директор, з 
травня 2014 р. – головний інженер ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

8. Призначено членом правління Паник Лілію Миколаївну (згоди на роз-
криття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана строком на 
5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом 
своєї діяльності обіймала посади: начальник комерційного відділу, з травня 
2014р - начальник відділу постачання ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

9. Призначено членом правління Шуть Марію Гаврилівну (згоди на розкриття 
паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана строком на 5 років. 
Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом своєї діяльності 
обіймала посади: з квітня 2014 р. – уповноважена особа ПАТ «Лубнифарм». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10. Призначено членом правління Терещенко Світлану Віталіївну (згоди 
на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала). Обрана 
строком на 5 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Протягом своєї діяльності обіймала посади: заступник начальника цен-
тральної лабораторії, з січня 2013 р. – начальник центральної лабораторії 
ПАТ «Лубнифарм». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Голова правління Кравченко Ігор Вікторович 25.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
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 

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 
«Чорнобайагрохiм», 05491669, Україна, 19900, Черкаська обл., Чорнобаїв-
ський р-н., смт. Чорнобай, вул. Золотонiська, 20, 0473922585

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: em05491669.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЙАГРОХiМ»
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., село 

Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

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

вих осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

На підставі рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (нада-
лі – емітент) від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року), 
відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови правління емітента - Полтавця Во-
лодимира Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу прав-
ління емітента, зміною організаційної структури емітента та створенням 
одноосібного виконавчого органу емітента. Посадова особа акціями емі-
тента не володіє. На зазначеній посаді перебував з 14.09.2017 року. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на цю 
посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження заступника голови правління емітента - 
Роменського Сергія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) в зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього 
складу правління емітента, зміною організаційної структури емітента та 

створенням одноосібного виконавчого органу емітента. Посадова особа 
акціями емітента не володіє. На зазначеній посаді перебував з 10.11.2017 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Замість посадової особи повноваження якої припинено 
на цю посаду нікого не обрано;

- припинено повноваження члена правління емітента - Назаренко 
Оксани Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з достроковим припиненням повноважень усього складу прав-
ління емітента, зміною організаційної структури емітента та створенням 
одноосібного виконавчого органу емітента. Посадова особа акціями емі-
тента не володіє. На зазначеній посаді перебувала з 10.11.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Замість посадової особи повноваження якої припинено на 
цю посаду нікого не обрано;

- обрано директора емітента - Полтавця Володимира Івановича 
(згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) в 
зв'язку з необхідністю обрання директора емітента, з 24.04.2018 року. 
Посадову особу обрано термiном – до 30.06.2019 року. Посадова осо-
ба акціями емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадо-
ва особа займала посади: заступник директора по Семенівській, Хо-
рольській та Біловодській дільницях, ТОВ «Кононівський елеватор», 
заступник директора по Глобинській та Галещинській дільницях 
ПрАТ «Полтавське ХПП» (за сумісництвом), голова правління емітен-
та. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

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

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

2. Директор  ____________  В.І. Полтавець
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  25.04.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

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 «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955851
3. Місцезнаходження: 42065, Сумська обл., Роменський р-н., село 

Бiловод, вул. Бiловодська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 9-38-08 

(05448) 9-38-08
5. Електронна поштова адреса: va.bilyk@kernel.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://bilovodkhp.pat.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (на-
далі – емітент) від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року), 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення емітентом 
значних правочинів, а саме: попередньо надано згоду на вчинення зна-
чних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітен-
та за даними його останньої річної фінансової звітності, які можуть вчиня-
тися емітентом у строк до 23 квітня 2019 року (включно), за умови 
попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою емітента, 

граничною сукупною вартістю 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) доларів 
США, що на день прийняття зазначеного рішення, за офіційним курсом 
Національного банку України, еквівалентно 130 627 500 тис.грн., наступ-
ного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у 
власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надан-
ня або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, 
фінансовий лізинг.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить: 120 639 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить: 
108279,66%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 11 091 783 штуки, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 11 091 783 
штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття ви-
щезазначеного рішення – 11 091 783 штуки, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рішення – 0 штук.

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

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

2. Директор  ____________  В.І. Полтавець
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  25.04.2018 року
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

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

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 

акцiонерне товариство «Черкаське обласне пiдприємство автобусних 
станцiй», 22804012, Україна, 18006, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шев-
ченка, 389, 0472733452

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: em22804012.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПiДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦiЙ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«ПроКредит Банк», 21677333, 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, 
тел. (044) 590 10 00

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.procredіtbank.com.ua/about/otchetnost/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», 31032100

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

19 квітня 2017 року відбулись чергові Загальні збори Емітента.
Рішенням Наглядової ради від 03.04.2017 року затверджено наступний 

порядок денний цих Зборів:
1. Обрання членів Лічильної комісії
2. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2016 рік та прийняття рішення 

за його наслідками.
3. Розгляд звіту Правління за 2016 рік та прийняття рішення за його на-

слідками.
4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за результатами пе-

ревірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвердження заходів за 
результатами такого розгляду.

5. Затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Банку за 
2016 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
8. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
9. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
10. Затвердження умов договорів з незалежними членами Наглядової ради 

Банку та обрання особи, повноважної підписувати договори від імені Банку.
Пропозиція про включення питань до порядку денного Річних Загальних 

зборів акціонерів не вносилися.
Розгляд питань
Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії
У зв’язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної 

комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Іг-
натьєва та п. Ірину Зеленецьку.

Рішення: Призначити п. Ростислава Ігнатьєва та п. Ірину Зеленецьку 
членами Лічильної комісії на Річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття 
рішення за його наслідками

Звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році був наданий акціоне-
рам до проведення Зборів для ознайомлення. Звіт підготовлений з метою 
виконання вимог статей 32 - 33 Закону України «Про акціонерні товариства» 
і містить перелік основних рішень та погоджень, що були прийняті Наглядо-
вою радою протягом звітного року. Акціонери погодили вказаний звіт.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про її діяльність протягом 
2016 року.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Розгляд звіту Правління за 2016 рік та прийняття рішен-
ня за його наслідками

Звіт правління Банку за 2016 рік складається із регулярних квартальних 
звітів, заслуханих та погоджених представниками акціонерів на засіданнях 
Наглядової ради протягом звітного року. За зверненням Голови Зборів при-
сутні представники акціонерів погодились вважати усі надані звіти правлін-
ня протягом 2016 року в складі загальної звітності до Наглядової ради Бан-
ку комплексною формою звіту правління про свою діяльність, а також про 
фінансово-економічний стан Банку за 2016 звітний рік та затвердити такий 
звіт правління у запропонованій формі.

Рішення: Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік.
Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-

ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора за ре-
зультатами перевірки фінансової звітності Банку за 2016 рік та затвер-
дження заходів за результатами такого розгляду

Згідно із рішенням Наглядової ради ПАТ «КПМГ Аудит» визначений в 
якості незалежного зовнішнього аудитора Банку для проведення перевірки 
річної фінансової звітності за 2016 рік, чий висновок є обов’язковим для 
розгляду загальними зборами акціонерів перед поданням до Національного 
банку України. Звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ПАТ «КМПГ 
Аудит» за результатами такої перевірки були надані акціонерам для озна-
йомлення до дня проведення Зборів. Представники акціонерів обговорили 
підтверджені аудитом результати фінансового року та одноголосно схвали-
ли вказані звіт та висновок без зауважень, додаткових заходів за результа-
тами такого розгляду акціонерами не призначалось. 

Рішення: Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора Банку ПАТ 
«КПМГ Аудит» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку 
за 2016 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 5. Затвердження річних результатів діяльності та річного 
звіту Банку за 2016 рік.

На розгляд Зборів представлено річний звіт Банку про фінансову та по-
точну діяльність у 2016 році. Присутні заслухали доповідь Віктора Понома-
ренка про результати діяльності Банку у 2016 фінансовому році, що підра-
ховувались згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). Запропоновано затвердити річну фінансову звітність Банку про ре-
зультати діяльності Банку за 2016 фінансовий рік та отриманий прибуток у 
сумі 300 648 тис. гривень, визначений згідно з вимогами МСФЗ.

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2016 рік.
Затвердити річні результати діяльності Банку у 2016 фінансовому році, а 

саме отриманий прибуток в сумі 300 648 тис. гривень за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
Акціонери були проінформовані про наявність 300 647 892,18 гривень 

прибутку за результатами діяльності у 2016 році згідно з річною фінансовою 
звітністю Банку за 2016 рік, складеною відповідно до законодавства 
України.

Акціонерам було запропоновано затвердити наступний порядок розподі-
лу прибутку Банку за 2016 рік:

- частину прибутку у сумі 149,62 гривень використати на виплату диві-
дендів за привілейованими акціями Банку у відповідності до розміру, вста-
новленого п. 6.6 статуту Банку;

- решту прибутку Банку, що складає суму 300 647 742,56 гривень, на-
правити до резервного фонду Банку.

Рішення: Відрахувати безпосередньо акціонеру 149,62 гривень прибутку 
за результатами діяльності Банку у 2016 р. на виплату дивідендів за приві-
лейованими акціями Банку. Решту прибутку за 2016 р. в сумі 300 647 742.56 
грн. відрахувати до резервного фонду Банку 

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Банку

У зв’язку з змінами до чинного законодавства існує необхідність переоб-
рати членів

Наглядової ради. У зв’язку з цим акціонерам запропоновано достроково 
припинити

повноваження діючого складу Наглядової ради банку, а саме припинити 
повноваження усіх членів Наглядової ради чинного складу: д-р Клаус-Петер 
Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, пана Боріслава Костадіно-
ва, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозефа Оттена для подальшого 
переобрання нового складу.

Рішення: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного 
складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера 
Оттенштайна, пана Боріслава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана 
Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності 
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складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
Питання 8. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
Акціонерам було запропоновано обрати склад Наглядової ради на на-

ступний строк. Пропозицій щодо включення у склад Наглядової ради інших 
осіб окрім тих, що входили до попереднього складу ради, не надходило. 
Акціонери проголосували за обрання складу Наглядової ради. Голосування 
проводилось за правилами кумулятивного голосування.

Рішення: Обрати членами Наглядової ради:
д-р Клаус-Петер Цайтінгер 
пан Рейнер Петер Оттенштайн
пан Боріслав Костадінов
пан Крістіан Кремер
пан Томас Йозеф Оттен 
Підсумки голосування: В кумулятивному голосуванні з використанням 

бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності воло-
діють 1 605 267 акціями Банку (відповідно 8 026 335 голосів), що становить 
100% голосів від присутніх на Зборах. Результати голосування: за кандида-
туру Клаус-Петер Цайтінгера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Боріслава 
Костадіновв – 1 605 267 голос; за кандидатуру Крістіана Кремера –  
1 605 267 голос; за кандидатуру Томаса Йозефа Оттена – 1 605 267 голос 
та за кандидатуру ейнера Петера Оттенштайна – 1 605 267 голос Рішення 
прийняте щодо обрання усіх кандидатів до складу Наглядової ради, по яких 
проводилось голосування.

Питання 9. Обрання Голови Наглядової ради Банку
У відповідності до положень пунктів 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акціоне-

рам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді 
голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу 
Наглядової ради. Запропонована кандидатура була одноголосно схвалена 
представниками акціонерів.

Рішення: Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера головою Наглядової 
ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 10. Затвердження умов договорів з незалежними членами 
Наглядової ради Банку та обрання особи, повноважної підписувати 
договори від імені Банку.

У відповідності до чинного законодавства умови цивільно-правових до-
говорів між Банком та членами Наглядової ради Банку, зокрема щодо опла-
ти за виконання функцій та відшкодувань, призначення уповноваженої осо-
би на підписання відповідних договорів, повинні переглядатися Річними 
загальним зборами акціонерів. Акціонерам запропоновано затвердити до-
говори у формі Додатків № 1-2 до протоколу зборів, які надавалися їм для 
ознайомлення завчасно.

Акціонерам також запропоновано Уповноважити Голову Правління пана 
Віктора Пономаренка на підписання даних договорів від імені Банку. 

Рішення: Затвердити умови та положення цивільно-правових договорів, 
що будуть підписані з обраними членами Наглядової ради Банку, у формі 
Додатків №1 та №2 до протоколу зборів. Уповноважити Голову Правління 
пана Віктора Пономаренка на підписання даних договорів від імені Банку.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

26 червня 2017 року відбулись позачергові Загальні збори Емітен-
та.

Рішенням наглядової ради від 09 червня 2017 року затверджено наступ-
ний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії; 
2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщен-

ня додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків;

3. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та пере-
ліку осіб, які є учасниками такого розміщення;

4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених при-
ймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії 
щодо приватного розміщення простих іменних акцій;

Розгляд питань
Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії
У зв’язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної 

комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Іг-
натьєва та п. Ярину Петрушко.

Рішення: Призначити п. Ростислава Ігнатьєва та п. Ярину Петрушко чле-
нами Лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-

дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
Питання 2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приват-

ного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та існуючої макро-
економічної ситуації, з урахуванням стратегії розвитку Банку, запропонова-
но збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шля-
хом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капі-
талу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення 
статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статут-
ного капіталу Банку шляхом випуску додаткових простих іменних акцій іс-
нуючої номінальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шіст-
сот шістдесят сім) штук, на суму 291 159 918 (двісті дев’яносто однин 
мільйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять) гривень 93 ко-
пійок, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в 
розмірі 1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот 
шістдесят вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок. Акціонери погодили усі вка-
зані пропозиції без заперечень.

Рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 291 159 918 
(двісті дев’яносто однин мільйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот ві-
сімнадцять) гривень 93 копійок з 836 708 281 (вісімсот тридцять шість міль-
йонів сімсот вісім тисяч двісті вісімдесят одної) гривні 62 копійок до  
1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят 
вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом 
приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номі-
нальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шістсот шістдесят 
сім) штук.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Затвердження приватного розміщення простих іменних 
акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на 
підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного 
цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за ра-
хунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додат-
кового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят 
шість гривень 79 копійок) кожна. 

На розгляд акціонерів був представлений проект рішення про приватне 
розміщення простих іменних акцій, що включав дані про кількість акцій, що 
випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, 
інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової 
емісії та порядок його реалізації відповідно до статті 27 Закону України 
«Про акціонерні товариства», порядок розміщення акцій та їх оплати, та 
іншу інформацію, передбачену законодавством України. 

Оскільки прості іменні акції Банку додаткового випуску, щодо яких при-
ймається рішення про приватне розміщення, плануються до придбання ак-
ціонерами банку, інші інвестори для участі в приватному розміщенні акцій 
Банком не залучалися. 

Акціонери обговорили та погодили рішення та визначені в ньому умови і 
порядок проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку та 
перелік осіб, які є учасниками такого розміщення у формі Додатка 3 до цьо-
го Протоколу.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.
Рішення: Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за ра-

хунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових про-
стих іменних акцій Банку. Затвердити рішення про приватне розміщення 
простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформле-
не додатком 3, що є невід’ємною частиною протоколу цих Зборів, відповід-
но до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з пи-
тань порядку денного цих Зборів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповно-
важених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені 
законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних ак-
цій

Акціонери обговорили порядок приватного розміщення додаткових про-
стих іменних акцій, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку 
та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні перед-
бачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних 
акцій. Акціонери погодили призначити Правління відповідальним органом 
Банку за приватне розміщення акцій та надати йому повноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
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- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі.

Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови 
Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призна-
чені виконуючими обов’язків Голови Правління та/або Заступника Голови 
Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та на-
дати їм повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 
рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від пере-
важного права на придбання акцій в разі надходження; проводити дії щодо 
забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового ви-
купу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу 
акціонерним товариством належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхід-
ні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.
Рішення: Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку 

для здійснення наступних повноважень:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Бан-
ку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими 
обов’язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповно-
важеними особами уповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом 
або кожен окремо, та надати їм повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права 
на придбання акцій в разі надходження; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій;

- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розмі-
щення простих іменних акцій.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

05 вересня 2017 року відбулись позачергові Загальні збори Емітен-
та.

Рішенням наглядової ради від 19.08.2017 року затверджено наступний 
порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.
3. Переобрання членів Наглядової ради Банку.

4. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
Розгляд питань
Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії
У зв’язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної 

комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Іг-
натьєва та п. Ярину Петрушко.

Рішення: Призначити п. Ростислава Ігнатьєва та п. Ярину Петрушко чле-
нами Лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Дострокове припинення повноважень членів Наглядо-
вої ради Банку

У зв’язку з змінами до чинного законодавства існує необхідність переоб-
рати членів Наглядової ради. У зв’язку з цим акціонерам запропоновано 
достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради бан-
ку, а саме припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного 
складу: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера Оттенштайна, 
пана Боріслава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана Томаса Йозе-
фа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Рішення: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради чинного 
складу достроково: д-р Клаус-Петер Цайтінгера, пана Рейнера Петера 
Оттенштайна, пана Боріслава Костадінова, пана Крістіана Кремера та пана 
Томаса Йозефа Оттена для подальшого переобрання нового складу.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Переобрання членів Наглядової ради Банку.
Акціонером ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА була запропонована кан-

дидатура пана Вольфганга Бертельсмфйера для обрання в новий склад 
Наглядової ради. Беручи до уваги попереднє питання порядку денного тоа 
відповідно до пропозицій акціонерів, настпуні кандидатури були запропо-
новані до обрання у новий склад Наглядової ради:

д-р Клаус-Петер Цайтінгер
пан Рейнер Петер Оттенштайн
пан Боріслав Костадінов
пан Крістіан Кремер
пан Вольфганг Бертельсмайер
Акціонерам запропоновано обрати новий склад Наглядової ради на 

строк до наступних Річних загальних зборів акціонерів.
Рішення: Обрати членами Наглядової ради строком до наступних Річних 

загальних зборів акціонерів:
д-р Клаус-Петер Цайтінгер
пан Рейнер Петер Оттенштайн 
пан Боріслав Костадінов
пан Крістіан Кремер
пан Вольфганг Бертельсмайер
Підсумки голосування: В кумулятивному голосуванні з використанням 

бюлетенів прийняли участь представники акціонерів, які в сукупності воло-
діють 1 605 267 акціями Банку (відповідно 8 026 335 голосів), що становить 
100% голосів від присутніх на Зборах.

Результати голосування: за кандидатуру Клаус-Петер Цайтінгера –  
1 605 267 голос; за кандидатуру Боріслава Костадінов – 1 605 267 голос; за 
кандидатуру Крістіана Кремера – 1 605 267 голос; за кандидатуру Воль-
фганга Бертельсмайера – 1 605 267 голос та за кандидатуру Рейнера Пете-
ра Оттенштайна – 1 605 267 голос Рішення прийняте щодо обрання усіх 
кандидатів до складу Наглядової ради, по яких проводилось голосування.

Питання 4. Обрання Голови Наглядової ради Банку
У відповідності до положень пунктів 9.2.14, 10.2 статуту Банку, акціоне-

рам запропоновано переобрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера на посаді 
голови Наглядової ради на строк повноважень усього новообраного складу 
Наглядової ради. Запропонована кандидатура була одноголосно схвалена 
представниками акціонерів.

Рішення: Обрати д-ра Клауса-Петера Цайтінгера головою Наглядової 
ради Банку на строк повноважень новообраного складу ради.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. 

26 жовтня 2017 року відбулись позачергові Загальні збори Емітен-
та.

Рішенням наглядової ради від 09 червня 2017 року затверджено наступ-
ний порядок денний цих Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії; 
2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщен-

ня додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за раху-
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нок додаткових внесків;
3. Затвердження приватного розміщення простих іменних акцій та пере-

ліку осіб, які є учасниками такого розміщення;
4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповноважених при-

ймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії 
щодо приватного розміщення простих іменних акцій;

Розгляд питань
Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії
У зв’язку з необхідністю обрання Загальним Зборами членів Лічильної 

комісії запропоновано обрати до складу Лічильної комісії п. Ростислава Іг-
натьєва та п. Ярину Петрушко.

Рішення: Призначити п. Ростислава Ігнатьєва та п. Ярину Петрушко чле-
нами Лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 2. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приват-
ного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номі-
нальної вартості за рахунок додаткових внесків

Виходячи із аналізу стану поточної капіталізації Банку та існуючої макро-
економічної ситуації, з урахуванням стратегії розвитку Банку, запропонова-
но збільшити статутний капітал Банку за рахунок додаткових внесків шля-
хом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої 
номінальної вартості 476 (чотириста сімдесят шість) гривень 79 копійок.

Надалі була обговорена процедура збільшення розміру статутного капі-
талу Банку, в тому числі тривалість розміщення, спосіб і розмір збільшення 
статутного капіталу. Було погоджено здійснити збільшення розміру статут-
ного капіталу Банку шляхом випуску додаткових простих іменних акцій іс-
нуючої номінальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шіст-
сот шістдесят сім) штук, на суму 291 159 918 (двісті дев’яносто однин 
мільйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять) гривень 93 ко-
пійок, що відповідно надасть можливість сформувати статутний капітал в 
розмірі 1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот 
шістдесят вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок. Акціонери погодили усі вка-
зані пропозиції без заперечень.

Рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 291 159 918 
(двісті дев’яносто однин мільйон сто п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот ві-
сімнадцять) гривень 93 копійок з 836 708 281 (вісімсот тридцять шість міль-
йонів сімсот вісім тисяч двісті вісімдесят одної) гривні 62 копійок до  
1 127 868 200 (один мільярд сто двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят 
вісім тисяч двісті) гривень 55 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом 
приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номі-
нальної вартості у кількості 610 667 (шістсот десять тисяч шістсот шістдесят 
сім) штук.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 3. Затвердження приватного розміщення простих іменних 
акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення

У відповідності до чинного законодавства в галузі цінних паперів та на 
підставі рішення, прийнятого по попередньому питанню порядку денного 
цих Зборів, збільшення статутного капіталу Банку проводитиметься за ра-
хунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додат-
кового випуску існуючої номінальної вартості – 476,79 (чотириста сімдесят 
шість гривень 79 копійок) кожна. 

На розгляд акціонерів був представлений проект рішення про приватне 
розміщення простих іменних акцій, що включав дані про кількість акцій, що 
випускаються, їх загальну вартість, відомості про номінальну вартість акцій, 
інформацію про переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової 
емісії та порядок його реалізації відповідно до статті 27 Закону України 
«Про акціонерні товариства», порядок розміщення акцій та їх оплати, та 
іншу інформацію, передбачену законодавством України. 

Оскільки прості іменні акції Банку додаткового випуску, щодо яких при-
ймається рішення про приватне розміщення, плануються до придбання ак-
ціонерами банку, інші інвестори для участі в приватному розміщенні акцій 
Банком не залучалися. 

Акціонери обговорили та погодили рішення та визначені в ньому умови і 
порядок проведення приватного розміщення простих іменних акцій Банку та 
перелік осіб, які є учасниками такого розміщення у формі Додатка 3 до цьо-
го Протоколу.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.
Рішення: Провести збільшення розміру статутного капіталу Банку за ра-

хунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових про-
стих іменних акцій Банку. Затвердити рішення про приватне розміщення 
простих іменних акцій, порядок та умови такого розміщення, яке оформле-
не додатком 3, що є невід’ємною частиною протоколу цих Зборів, відповід-
но до вимог чинного законодавства з урахуванням рішень, прийнятих з пи-

тань порядку денного цих Зборів.
Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-

ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Питання 4. Призначення Правління Банку та інших осіб як уповно-
важених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені 
законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних ак-
цій

Акціонери обговорили порядок приватного розміщення додаткових про-
стих іменних акцій, в тому числі призначення уповноваженого органу Банку 
та осіб, вповноважених приймати рішення та здійснювати необхідні перед-
бачені законодавством дії щодо приватного розміщення простих іменних 
акцій. Акціонери погодили призначити Правління відповідальним органом 
Банку за приватне розміщення акцій та надати йому повноваження щодо: 

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі.

Запропоновано визначити Голову Правління Банку, Заступника Голови 
Правління Банку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призна-
чені виконуючими обов’язків Голови Правління та/або Заступника Голови 
Правління, вповноваженими особами уповноваженого органу Банку, та на-
дати їм повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято 
рішення про розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від пере-
важного права на придбання акцій в разі надходження; проводити дії щодо 
забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі при-
ватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового ви-
купу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу 
акціонерним товариством належних їм акцій; проводити всі інші дії, необхід-
ні для забезпечення приватного розміщення простих іменних акцій.

Акціонери погодили усі вказані пропозиції без заперечень.
Рішення: Призначити Правління Банку уповноваженим органом Банку 

для здійснення наступних повноважень:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками 
у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження 

у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішен-
ня про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне пра-
во на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офі-
ційному друкованому органі.

Призначити Голову Правління Банку, Заступника Голови Правління Бан-
ку та інших осіб, які у відповідному порядку будуть призначені виконуючими 
обов’язків Голови Правління та/або Заступника Голови Правління, вповно-
важеними особами уповноваженого органу Банку, які можуть діяти разом 
або кожен окремо, та надати їм повноваження: 

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення, та/або отримувати заяви про відмову від переважного права 
на придбання акцій в разі надходження; 

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
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- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій;

- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення приватного розмі-
щення простих іменних акцій.

Підсумки голосування: В голосуванні приймали участь представники ак-
ціонерів, які в сукупності володіють 1 605 267 простою акцією Банку, відпо-
відно 1 605 267 голосом. Голосували «за» - 1 605 267 голос; «проти» - 0; 
«утримався» - 0. Рішення прийняте 1 605 267 голосом, що в сукупності скла-
дає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами 
звітного періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітному
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 149.62 0 149.62

Нарахувані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0 0.001 0 0.001

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 149.62

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

- 26.01.2018 - 27.01.2017

Дата виплати дивідендів - - - 04.05.2017
Опис Дивіденди за простими іменними акціями у 

звітному періоді не виплачувались. Дивіденди 
за привілейованими акціями за 2016 р. було 
виплачено 04.05.2017 р.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

звітний попере-
дній

Усього активів 16 884 555 12 117 205
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 650 976 3 573 434
Кошти в інших банках 3 650 976 3 573 434
Кредити та заборгованість клієнтів 12 891 948 7 898 428
Усього зобов'язань 14 878 109 10 854 579
Кошти банків 169 049 0
Кошти клієнтів 11 642 574 9 727 607
Усього власного капіталу та частка меншості 2 006 446 1 262 626
Статутний капітал 1 093 270 836 708
Чистий прибуток/(збиток) 487 258 300 648
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

272.7 253.3

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

272.7 253.3

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ 22957885
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Л.Українки, 7-Б 

,Лiтера А, офiс 15
4. Міжміський код, телефон 
та факс

/044/3740327 /044/3740327

5. Електронна поштова 
адреса

office@uiic.org

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

http://smida.gov.ua/db/
participant/22957885

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

ii. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПРО-

МИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ» , код ЄДРПОУ 22957885. 
мiсцезнаходження 01133, м. Київ,бульвар Л.Українки, 7-Б ,Лiтера А, 
офiс 157, повiдомляє,що черговими загальними зборами акцiонерiв 
( протокол №29 вiд 24.04. 2018 року ) прийняте рiшення надати по-
переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Това-
риством (Генеральним директором Товариства або уповноваженою 
особою) в перiод до 24 квiтня 2019 року, а саме (характер 
правочинiв): вiдчуження та/або придбання майна, у тому числi 
цiнних паперiв, отримання кредитiв у банкiвських та iнших 

фiнансових установах, укладення договорiв застави/iпотеки в за-
безпечення виконання як власних кредитних зобов’язань, так i 
будь – яких третiх осiб, отримання та/або надання поворотних 
фiнансових позик, гранична сукупна вартiсть яких не може переви-
щувати 200 000 000,00 ( двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень. Упо-
вноважити Генерального директора Товариства здiйснити всi 
необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов таких правочинiв вiдповiдно 
до прийнятого Загальними зборами рiшення на укладання таких 
значних правочинiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 
200000 тисяч гривень, вартiсть активiв ПрАТ «УПСК» станом на 
31.12.2017р. 52902 тисяч гривень. спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної звiтностi за 2017 рiк складає 378 вiдсоткiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9609125 (Дев’ять мiльйонiв 
шiстсот дев’ять тисяч сто двадцять п’ять) штук простих iменних 
акцiй, що складає 96,09% голосуючих акцiй; Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 9609125 
(Дев’ять мiльйонiв шiстсот дев’ять тисяч сто двадцять п’ять) штук 
простих iменних акцiй, що складає 96,09% голосуючих акцiй штук; 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення: 9609125 (Дев’ять мiльйонiв шiстсот дев’ять тисяч сто 
двадцять п’ять) штук простих iменних акцiй, що складає 96,09% го-
лосуючих акцiй штук; Кiлькiсть голосуючих акцiй,що проголосували 
«проти» прийняття рiшення: 0 штук

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

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

2. Найменування посади  Шарай Костянтин Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНiЯ»

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

ПрАТ «Шепетiвський Агроспецпостач» 2.Код за ЄДРПОУ : 00914208
3.Місцезнаходження : 30400, м.Шепетiвка, вул. Подільська, 74
4.Міжміський код, телефон та факс: (03840) 4-06-64, 4-06-64
5.Електронна поштова адреса: shep_asp@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: agrosnab-sh.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ.Текст повідомлення: Загальні збори акціонерів від 24.04.2018р. (про-

токол №7 від 24.04.2018р.) прийняли рішення надати згоду на відчудження 
активів товариства. Зокрема: електронавантажувача Balkancar EV687-
3310 вартістю 28700,00 грн, автомобіля ГАЗ-САЗ-3507 вартістю 
30205,00грн., склад №1 площею 183,9 м.кв. вартістю 150530,00 грн. За-
гальна ринкова вартість майна 209435,00 грн. Вартість активів товариства 
за даними звітності за 2017 рік - 238,6 тис.грн. Співвідношення вартості 
майна до вартості активів товариства - 87,776614%

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Директор Павлюк Петр Романович 24.04.2018

ПРАТ «ШЕПЕТiВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Лезниківський кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 00292468
3. Місцезнаходження 12135, Житомирська обл., 

Хорошівський р-н, с. Червоногра-
нітне, вул. Гранітна, буд.1

4. Міжміський код, телефон та факс (04145) 76231 (04145) 76231
5. Електронна поштова адреса sfaydyuk@leznіkі.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00292468.smіda.gov.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
20.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезни-

ківський кар’єр» припинено повноваження члена (Голови) Наглядової ради 
Курмаєва Марата Костянтиновича, який перебував на посаді з 27.04.2017 р. 
по 20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
На момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0,00065% від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Підстави такого рішення: за-
кінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.

20.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезни-
ківський кар’єр» припинено повноваження члена Наглядової ради Поляко-
ва Святослава Євгенійовича, який перебував на посаді з 27.04.2017 р. по 
20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На 
момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0,00043% від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Підстави такого рішення: за-
кінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.

20.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезни-
ківський кар’єр» припинено повноваження члена Наглядової ради Савчука 
Олександра Михайловича, який перебував на посаді з 27.04.2017 р. по 
20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На 
момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0,0015% від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Підстави такого рішення: закін-
чення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.

20.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезни-
ківський кар’єр» припинено повноваження члена Наглядової ради 
Лук’янчука Івана Григоровича, який перебував на посаді з 27.04.2017 р. по 
20.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На 
момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0,00022% від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. Підстави такого рішення: за-
кінчення терміну обрання Голови та членів Наглядової ради товариства

20.04.2018 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лезни-
ківський кар’єр» припинено повноваження члена Наглядової ради Сідько 
Олександри Станіславівни, яка перебувала на посаді з 27.04.2017 р. по 
20.04.2018 року. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 
емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа є представником акціонера Компанії «ІКОДІПЛО ТРЕЙ-
ДІНГ ЛІМІТЕД» (ІKODІPLO TRADІNG LІMІTED), реєстраційний номер НЕ 
217569, який володіє пакетом акцій, що становить 1,14751% від статутного 
капіталу товариства. Підстави такого рішення: закінчення терміну обрання 
Голови та членів Наглядової ради товариства.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради 20.04.2018 р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лез-
никівський кар’єр» обрано членом Наглядової ради акціонера Курмаєва 
Марата Костянтиновича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова особа володі-
ла пакетом акцій, що становить 0,00065% від статутного капіталу товари-
ства. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора 
ТОВ «Консалтекспоцентр», заступник Генерального директора ТОВ «Ал-
текс». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Лезниківський кар‘єр» 
від 20.04.2018 р. Курмаєв М.К. обраний Головою Наглядової ради.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради 20.04.2018 р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лез-
никівський кар’єр» обрано членом Наглядової ради акціонера Полякова 
Святослава Євгенійовича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова особа володі-
ла пакетом акцій, що становить 0,00043% від статутного капіталу товари-
ства. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Директор з правових питань ТОВ «Нова 
інвестиційна група». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради 20.04.2018 р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лез-
никівський кар’єр» обрано членом Наглядової ради акціонера Лук’янчука 
Івана Григоровича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). На момент прийняття рішення посадова особа володіла паке-
том акцій, що становить 0,00022% від статутного капіталу товариства. 
Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Заступник директора з безпеки та охорони підприєм-
ства ТОВ «Червоногранітний кар‘єр». Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради 20.04.2018 р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лез-
никівський кар’єр» обрано членом Наглядової ради акціонера Савчука 
Олександра Михайловича (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова особа володі-
ла пакетом акцій, що становить 0,0015% від статутного капіталу товари-
ства. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Альто Енерджі». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради 20.04.2018 р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Лез-
никівський кар’єр» обрано членом Наглядової ради Сідько Олександру 
Станіславівну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. 
Посадова особа, є представником акціонера Компанії «ІКОДІПЛО ТРЕЙ-
ДІНГ ЛІМІТЕД» (ІKODІPLO TRADІNG LІMІTED), реєстраційний номер НЕ 
217569, який володіє пакетом акцій, що становить 1,14751% від статутного 
капіталу товариства. Строк, на який обрано – 3 роки. Інші посади, які обій-
мала обрана особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-
підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

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
Голова Правління _____________ Ладигін Олександр Сергійович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  23.04.2018
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. По-
вне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД « КОЛОС», 00846369, 08471, Ки-
ївська область, Переяслав-Хмельницький район, с.Улянiвка, 

044 5853005 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
24.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: https://sites.google.com/site/
patplemzavodkolos.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Код за ЄДРПОУ: 05482469
Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76
Міжміський код, телефон та факс: (044) 430-67-34
Електронна поштова адреса: vat3karz@i.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://karz.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 
(Протокол №29 від 20.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадо-
вих осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Євградов Юрій 
Iванович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та 
на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 
20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,9045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Старуш Iгор 
Вiталiйович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 
20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
9,8597%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Кривда Валенти-
на Тимофiївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 20.04.2018 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 

20.04.2018 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 
0,2257%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перебував на посаді з 10.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

Обрано. Голова Наглядової ради – Євградов Юрій Iванович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. 
у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради, на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 
20.04.2018 р.) та рішення засідання Наглядової ради (Протокол від 
20.04.2018р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента: 0,9045%. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Станадарт», заступник дирек-
тора.

Обрано. Член Наглядової ради – Старуш Iгор Вiталiйович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у 
зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради 
та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 
20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою во-
лодіє в статутному капіталі емітента: 9,8597%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: ТОВ «ДК Агро» - виконроб.

Обрано. Член Наглядової ради – Кривда Валентина Тимофiївна (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. 
у зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 
20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою во-
лодіє в статутному капіталі емітента: 0,2257%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п'яти років: ПАТ «Третій КАРЗ», начальник відділу ка-
дрів.

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

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

Голова правління  Проскурін Ігор Григорович
23.04.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

ПАТ «Дружба-ВМ»
Повне найменування : Публічне акцiонерне товариство «Дружба-ВМ». 

Код за ЄДРПОУ 00414262. Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський 
р-н, с.Шура Копіївська, вул.Шевченка,70. Тел.(факс): (04335) 44-7-92. Елект. 
адреса: drujba@vrc.vn.ua.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: http://atdrugba.com.
ua. 

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

Зміни в складі посадових осіб ПАТ «Дружба - ВМ» відбулись згідно 
рішення річних Загальних зборів акціонерів від 21.04.18 року (протокол 
№ 1). В зв’язку із закінчення строку дії припинено повноваження: Голова 
Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерiйович (АВ 081865 вид. 
23.12.99 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді 
з 07.05.11 р., володіє 7,3728 % ст.капіталу. Член Наглядової ради Собко 
Олена Миколаївна (АВ 010472 вид. 29.06.99 р. Тульчинським РВ УМВС 
України у Вінницькій обл.), на посаді з 03.03.07 р., володіє 0,0431% ст.
капіталу. Член Наглядової ради Купренюк Тетяна Леонідівна (АВ 634024 
вид. 31.03.05 р. Тульчинським РВ УМВС України у Він ницькій обл.), на 
посаді з 07.05.11 р., володіє 0,002% ст.капіталу. Член Наглядової ради 
Собко Петро Олександрович (АТ 167740, вид. 01.10.16 р. Тульчинським 
РВ УМВС України у Вінницькій обл.), на посаді з 27.04.17 р., володіє 
0,0431% ст. капiталу. Член Наглядової ради - Шевчук Наталія Олексан-
дрівна (АВ 081872, вид. 23.12.99 р. Тульчинським РВ УМВС України у 
Вінницькій обл.), на посаді з 27.04.18 р., володіє 0,0431% ст.капiталу.

Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів 21.04.18 р. (про-
токол № 1) вiдповiдно до Статуту строком на 3 роки: член Наглядової 
ради Хворостовський Ігор Валерiйович (АВ 081865 вид. 23.12.99 р. 
Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 7,3728 % 
ст.капіталу. Обрано Головою Наглядової ради згідно рішення Наглядової 
ради (протокол №3 від 21.04.18 р.). Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх 5 років: ПАТ«Дружба-ВМ», заст.директора по реалі-
зації. Член Наглядової ради Собко Олена Миколаївна (АВ 010472 вид. 
29.06.99 р. Тульчинським РВ УМВС України у Він ницькій обл.), володіє 

0,0431% ст. капіталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: ПАТ «Дружба-ВМ», бухгалтер. Член Наглядової ради Купренюк 
Тетяна Леонідівна (АВ 634024 вид. 31.03.05 р. Тульчинським РВ УМВС 
України у Вінницькій обл.), володіє 0,001933% ст. капіталу. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПАТ «Дружба-ВМ», еконо-
міст. Член Наглядової ради Собко Петро Олександрович (АТ 167740, 
вид. 01.10.16 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), 
володіє 0,0431% ст. капiталу. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: ПАТ «Дружба-ВМ», бригадир сад.бригади №2. Член 
Наглядової ради - Шевчук Наталія Олександрівна ( АВ 081872, вид. 
23.12.99 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), володіє 
0,0431% ст.капiталу. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років: ПАТ «Дружба-ВМ», бригадир сад.бригади №5. Всі посадові осо-
би, зазначені в особливій інформації, непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не мають. 

Вид особливої інформації : Інформація про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата прий-
няття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв: 21.04.2018 р.Назва уповноваженого органу, що прий няв 
рiшення - Загальнi збори ПАТ «Дружба-ВМ» (протокол №1 від 21.04.2018 
р.).Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: вiдповiдно до 
ст.70 ЗУ»Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити вчинення зна-
чних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства 
за даними останньої фiнансової звiтностi, а саме: купівля основних засо-
бів - з максимально сукупною їх вартiстю 50000000 (П’ятдесят мільйонів 
грн.) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк - 171698 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi - 29,12%.

Заг.кiлькiсть голосуючих акцiй - 3688101 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3657944 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3657944 шт., 
«проти» прийняття рiшення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Хворостовський В.М. 21.04.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДРУЖБА-ВМ»
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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 ПрАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
2. Код за ЄДРПОУ 30664834
3. Місцезнаходження 09114 м.Біла Церква І.Кожедуба,361
4. Міжміський код, телефон та 
факс

д/н 04563 7 97 54

5. Електронна поштова адреса men@bctec.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://bctec.prat.in.ua/

7. Вид особливої інформації
ii. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Посадо-
ва особа Кравець Ігор Борисович (паспорт: серія СК номер 350100 виданий 
23.10.1996 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області), яка займала по-
саду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи 
виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛО-
ЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р.. Кравець Ігор Борисович (паспорт: 
серія СК номер 350100 виданий 23.10.1996 р. Сквирський РВ ГУ МВС 
України в Київській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: Начальник АТД ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕЦ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнятоЗагальними зборами 
акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Посадо-
ва особа Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК номер 517758 
виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України), яка 
займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПрАТ «БІ-
ЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК но-
мер 517758 виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС 
України в Київській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який обрано особу:3 роки Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: Начальник ПЕВ ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕЦ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Припинення пов-
новажень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Посадова осо-
ба Плетяна Надія Дмитрівна (паспорт: серія СК номер 624733 виданий 
19.08.1997 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області), яка займала по-
саду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи 
виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БІЛО-
ЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Сич Катерина Вячеславівна (паспорт: 
серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Ки-
ївській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: старший касир ПАТ «Комерційний банк «ФІНАН-
СОВА ІНІЦІАТИВА», економіст 1-ї категорії ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Кривенко Василь Васильович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Основні відомості про емітента. ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «САД УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 00414316),  
с.Дмитрашкiвка, Пiщанський р-н, Вінницька обл., тел. (04349) 2-11-03.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 23.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://sad-ukraine.
com.ua. 4. ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ» (ЄДРПОУ 
37024556).

5. Інформація про загальні збори: 27.04.2017, чергові. Перелік питань, 
що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання членів лічильної комісії 
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сад України» (далі - Товариство), прий-
няття рішення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку 
проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2016 р.та перспективи діяльності на 2017 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 
4. Звіт Ревізора за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та висновків Ревізора.5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження річного 
звіту та балансу Товариства за 2016 р. 7. Перерозподіл прибутку від 
фінансово-господарської діяльності за 2016 р. Про порядок планового роз-
поділу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за результа-
тами роботи в 2016 р.8. Прийняття рішення про припинення повноважень 
голови та членів Наглядової ради. 9. Прийняття рішення про припинення 
повноважень Ревізора Товариства.10.Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-
муться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-

рів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.11.Обрання 
Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізо-
ром Товариства. 

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не 
було. Всі питання порядку денного розглянуті повністю і по всім питанням 
одноголосно прийняті відповідні рішення. Результати розгляду: Пит.1. Об-
рати лічильну комісію в складі 2 осіб: Зінченко Н.Є., Тимощук О.В. до мо-
менту завершення річних загальних зборів. Пит.2.Затвердити наступний 
порядок проведення роботи річних Загальних зборів: голосування прово-
дити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів про-
водити Лічильною комісією; регламент проведення зборів: час для доповіді 
до 10 хв.;час для виступу до 3 хв.;час для відповідей - не більше 10 хв. 
Пит.3.Роботу Генерального директора в 2016 р. визнати задовільною, звіт 
затвердити. Пит. 4.Роботу Ревізора в 2016 р. визнати задовільною, звіт і 
висновки Ревізора затвердити. Пит.5. Роботу Наглядової ради в 2016 р. ви-
знати задовільною, звіт затвердити. Пит. 6. Затвердити річний звіт, в тому 
числі баланс, ПрАТ «Сад України» за 2016 рік. Пит.7. Затвердити чистий 
прибуток у розмірі 2157 тис.грн. у 2016 р., прибуток направити на придбан-
ня с/г техніки; резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів 
не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Пит.8.Припинити 
повноваження членів Наглядової ради: Яцевича А.Б., Демішкана А.Г., Під-
дубної А.А.Пит.9. Припинити повноваження Ревізора Піддубного О.П. Пит.10. 
Обрати членів Наглядової ради в кількості 3осіб на 3 роки Яцевича А.Б., 
Демішкана А.Г., Піддубну А.А. Пит.11.Обрати на посаду Ревізора згідно 
Статуту строком на три роки Піддубного О.П. 

Позачергові збори в звітному році не скликались.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 

років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АДМ 
iЛЛiЧiВСЬК»

2. Код за ЄДРПОУ 32790234
3. Місцезнаходження 68001 м. Чорноморськ вул. Транспорт-

на, буд. 26
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 30-43-02 (0482) 30-49-32
5. Електронна поштова адреса Kateryna.Gotsuliak@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.adm.com

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

ii. Текст повідомлення
25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 

(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту про-
ведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору (iв) пово-
ротної фiнансової допомоги мiж ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» (що виступає в якостi 
боржника) та ТОВ «АДМ ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА» (що виступає в якостi креди-
тора) на загальну суму, що може перевищувати 166 565 250 грн, але не 
бiльше 200 000 000 грн, а також протягом одного року з дати проведення 
даних загальних зборiв будь-яких додаткових угод до такого договору (iв); 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 30,02 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
- 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту про-
ведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору (договорiв) 
на переробку насiння соняшнику на давальницьких умовах мiж Товариством 
та ТОВ «АДМ Трейдiнг Україна» (код згiдно з ЄДРПОУ – 20027449), сукупна 
вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати 166 565 250 грн та будь-
яких додаткових угод до такого договору (договорiв); вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 666 261 000 грн; 
спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 
25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала  
985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту про-
ведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору (договорiв) 
купiвлi-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Швейцарiї 
ADM International Sarl, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може переви-
щувати 166 565 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору 
(договорiв); вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi пра-
вочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту про-
ведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору (договорiв) 
купiвлi-продажу (поставки) з юридичною особою за законодавством Нiмеччини 
ADM Germany GmbH, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може переви-
щувати 166 565 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору 
(договорiв); вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi пра-
вочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 
985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту 
проведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору 
(договорiв) купiвлi-продажу (олiї) з Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АДМ Трейдiнг Україна» (код згiдно з ЄДРПОУ – 
20027449), сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищувати  
166 565 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору; вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
- 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту 
проведення Чергових загальних зборiв, а саме - укладення договору пози-
ки з нерезидентом - юридичною особою за законодавством Швейцарiї ADM 
International Sarl, сукупна вартiсть предмету якого (яких) може перевищува-
ти 166 565 250 грн та будь-яких додаткових угод до такого договору; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
- 985 820 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення склала 985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

25.04.2018 року Черговими загальними зборами ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» 
(надалi також – «Емiтент») було прийняте рiшення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значного правочину протягом одного року з моменту проведен-
ня Чергових загальних зборiв, а саме - укладення будь-яких додаткових угод до 
генерального договору про короткостроковi кредити № 432 вiд 08 червня 2012 
року мiж ПАТ «Сiтiбанк» (що виступає в якостi банку), та ТОВ «АДМ ТРЕЙДIНГ 
УКРАЇНА» (що виступає в якостi Позичальника-1) та ПрАТ «АДМ Iллiчiвськ» (що 
виступає в якостi Позичальника-2) на загальну суму, що може перевищувати 
166 565 250 грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 666 261 000 грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi право-
чину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках) – 25 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 985 820 шт., кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 985 820 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення склала 
985 820 шт. та «проти» прийняття рiшення - 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Христюк Володимир Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.25
(дата)

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приват-
не (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 
"НОВГОРОД-СIВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД", 
00448077 , Чернігівська Новгород-Сiверський 
16000 мiсто Новгород-Сiверський вул.
Залiнiйна, б.21а 044 2902961

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

nssz.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОВГОРОД-СiВЕРСЬКИЙ СИРЗАВОД”
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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 «АДМ 
IЛЛIЧIВСЬК»

2. Код за ЄДРПОУ 32790234
3. Місцезнаходження 68001 м. Чорноморськ 

вул. Транспортна, буд. 26
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 30-43-02 (0482) 30-49-32
5. Електронна поштова адреса Kateryna.Gotsuliak@adm.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.adm.com

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«АДМ Iллiчiвськ» 25.04.2018 року було прийнято рiшення про припинення 
повноважень члена Наглядової ради Емiтента пана Дуейна Джеффрi 
Хольца (Duane Jeffrey Holz). Часткою в статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«АДМ Iллiчiвськ» 25.04.2018 року було прийнято рiшення про подовження 
термiну повноважень (переобрання) члена (голови) Наглядової ради 
Емiтента пана Джона Гроссмана (John Grossmann) . Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та 
корисливi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«АДМ Iллiчiвськ» 25.04.2018 року було прийнято рiшення про подовження 
термiну повноважень (переобрання) члена Наглядової ради Емiтента пана 
Юргена Вонга (Jurgen Wong). Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.

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

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

2. Найменування посади Христюк Володимир Валерiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.25
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АДМ iЛЛiЧiВСЬК»

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 ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
2. Код за ЄДРПОУ 05407737
3. Місцезнаходження 09114 м. Біла Церква вул. І. Кожедуба, 

361
4. Міжміський код, телефон та факс 04563 7 97 54
5. Електронна поштова адреса men@bctec.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

bctec.pat.ua

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 

акціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р.Посадова особа Мико-
лайчук Надія Анатоліївна (паспорт: серія СК номер 384275 виданий 
16.11.1996 р. МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській облас-
ті), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 років

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «БІ-
ЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 
від 24.04.2018 р. Миколайчук Надія Анатоліївна (паспорт: серія СК номер 
384275 виданий 16.11.1996 р. МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в 
Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який обрано особу: 5 років Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: менеджер з персоналу ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Посадова особа 
Почапський Олексій Пантелейович (паспорт: серія СК номер 861875 виданий 
14.07.1998 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), 

яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,015848%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 0,015848%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 років

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «БІ-
ЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 
від 24.04.2018 р. Почапський Олексій Пантелейович (паспорт: серія СК номер 
861875 виданий 14.07.1998 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в 
Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,015848%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,015848%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: 5 років Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: начальник ВРБС ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕЦ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 697 акцій.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами ак-
ціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» від 24.04.2018 р. Посадова особа Черненко 
Валерій Миколайович (паспорт: серія СК номер 802960 виданий 28.04.1998 р. 
МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), яка займала 
посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0,000954%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,000954%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 років

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «БІ-
ЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» 
від 24.04.2018 р. Станіславов Олександр Володимирович (паспорт: серія СК 
номер 978907 виданий 22.07.1997 р. МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС 
України в Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 5 років . Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: інженер з охорони праці 1-ї категорії ПрАТ «БІЛОЦЕР-
КІВСЬКА ТЕЦ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Кривенко Василь Васильович
Голова правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГНiВАНСЬКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦЗАЛiЗОБЕТОНУ", 
00282435 Вінницька Тиврiвський 
23310 м. Вiнниця вул Промислова, 15 
04355-3-36-76

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://gnivanszb.com.ua/

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

ТзОВ "Аудиторська фiрма "ТАВI", 
23101867, Орлова Наталiя Фiмовна

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

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 90036 95255
Основні засоби (за залишковою вартістю) 62983 65917
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 19033 22113
Сумарна дебіторська заборгованість 912 3550
Грошові кошти та їх еквіваленти 22 227
Власний капітал 19587 42177
Статутний капітал 92883 92883
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -82979 -61471
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 70449 53078
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

0

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

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФiЛiП МОРРiС УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 00383231
3. Місцезнаходження: 62482 Харківська обл.,Харкiвський р-н., 

с. Докучаєвське,Польовий в`їзд, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 786-77-00, 057 786-77-01
5. Електронна поштова адреса: Sergii.Bert@pmi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.pmi.com/markets/ukraine/
uk

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. було прийня-

то рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом строку з 24 квітня 2018 р. по 
23 квітня 2019 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних 
правочинів, при умові, що гранична вартість кожного таких правочинів не 
перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми 
у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, 
встановленим на 24 квітня 2018 р., а гранична сукупна вартість всіх таких 
правочинів не перевищує 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень або 
еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Націо-
нального банку України, встановленим на 24 квітня 2018 р.), наступного 
характеру:

будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо: отримання Товари-
ством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих ви-
робничих (нетютюнових) матеріалів, придбання Товариством тютюнових 
матеріалів (включаючи тютюнову сировину), придбання Товариством будь-
якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, облад-
нання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання 
Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або 
будь-яких робіт та/або послуг.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти 
кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями 
уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та 
будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

Гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 9 941 709 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100,586%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 2 003 487 шт., кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах -  
2 003 487 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 2 003 487 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення - 0.

Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 р. було прийня-
то рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом строку з 24 квітня 2018 р. по 
23 квітня 2019 року, в тому числі надати згоду на внесення змін до значних 
правочинів без обмеження граничної вартості кожного з таких правочинів, 
але за умови, що сукупна гранична вартість всіх таких правочинів не пере-
вищує 40 000 000 000 (сорок мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми у 
будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, 
встановленим на 24 квітня 2018 р.), наступного характеру:

будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товари-
ством будь-якої тютюнової продукції, правочинів, що укладаються Товари-
ством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс 
Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбан-
ня/продажу тютюнової продукції та послуг, правочинів, що укладаються 
(вчиняються) з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп 
Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), щодо придбання/
продажу Товариством будь-якого нерухомого майна.

Уповноважити кожного з членів Дирекції Товариства (які можуть діяти 
кожен окремо) в межах передбачених Статутом Товариства та рішеннями 
уповноважених органів управління Товариства, вчиняти (укладати) всі та 
будь-які з зазначених вище договорів та інших правочинів.

Гранична сукупна вартість правочинів - 40 000 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 9 941 709 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 402,345%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 2 003 487 шт., кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах -  
2 003 487 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення - 2 003 487 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти» прийняття рішення - 0.

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

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

2. Член Дирекції Владімірова Ірина Вікторівна 25.04.2018

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

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"iЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
СУХОГО МОЛОКА ТА 
МАСЛА" , 00448031 Чернігівська 
Iчнянський р-н 16703 м. Iчня 
вул. Бунiвка, буд. 164 (04633) 21-946

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://izsm.com.ua

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

Товариством з обмежено 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"ЛАНА", 37418340

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

Чергові загальні збори проведені 28 
квітня 2017 року при кворумі 77,369%

6. Інформація про дивіденди. 
За результатами 

звітнього періоду
За результатами 

періоду, що передував 
звітньому

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис Виплата дивідендів не проводилась.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 68596 66097
Основні засоби (за залишковою вартістю) 11077 15432
Довгострокові фінансові інвестиції 306 306
Запаси 4529 17740
Сумарна дебіторська заборгованість 51858 29186
Грошові кошти та їх еквіваленти 645 3433
Власний капітал -63667 -64075
Статутний капітал 3021 3021
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -69286 -67798
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 571 846
Поточні зобов'язання і забезпечення 131692 129326
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -15.76 0.1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-15.76 0.1

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 94411 94411
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

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

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

ня цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ", 
00191052 , Донецька д/н 84205 м.
Дружкiвка вул.Соборна, буд.3 (06267) 
4-34-50

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.dmf.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 емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  "УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБ-
КА", код ЄДРПОУ 31680472 
Місцезнаходження: 84500 Україна, 
Донецька обл., м. Бахмут,  
вул. Героїв Працi, № 42  
Код та телефон (0627) 44 98 09

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

24.04.2018р.

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

 www.ucmo.com.ua

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНiЯ «СТРАХОВi 
ГАРАНТiЇ», 21957067, 03150 м. Київ 
м.Київ вул.Предславинська, буд.11/13, 
офiс 211, 044-338-93-32

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

http://www.strahovigarantii.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)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВЛАСНИЙ 
СЕРВІС"

2. Код за ЄДРПОУ 31927008
3. Місцезнаходження 03055 м. Київ Ванди Василевської, 

буд.7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-206-65-45 044-206-65-45

5. Електронна поштова адреса i.dublyak@own-service.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www. own-servise.com.ua

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
За результатами проведення засідання Наглядової ради ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАСНИЙ СЕРВІС» 24.04.2018 р. 
(Протокол № 17 від 24.04.2018 р.) було прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАС-
НИЙ СЕРВІС» (далі по тексту - Товариство), а саме, про зміну персональ-
ного складу Правління Товариства:

- за рішенням акціонерів з 24.04.2018 року введено до складу Правління 
Товариства в якості Члена Правління - представника акціонера Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) громадянина України 
Кобзєй Світлану Василівну (особа не дала згоду на розкриття паспортних да-
них); частка акціонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) в статутному капіталі Товариства складає 99,9994 %; 
посади, що займала раніше Кобзєй Світлана Василівна: на керівних посадах 
перебуває з 2006 р., останні посади - Начальник відділу інвестиційної діяльнос-
ті Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська стра-
хова група»; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За результатами проведення засідання Наглядової ради ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАСНИЙ СЕРВІС» 24.04.2018 р. 
(Протокол № 17 від 24.04.2018 р.) було прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАС-
НИЙ СЕРВІС» (далі по тексту - Товариство), а саме, про зміну персональ-
ного складу Правління Товариства:

- за рішенням акціонерів з 24.04.2018 року відкликано зі складу Прав-
ління Товариства в якості Члена Правління - представника акціонера То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) громадя-
нина України Єфремова Євгена Олександровича (особа не дала згоду на 
розкриття паспортних даних); частка акціонера Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) в статутному капіталі Товари-
ства складає 99,9994 %; в якості Члена Правління Товариства Єфремов 
Євген Олександрович перебував з 29.12.2013 р.

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

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

2. Найменування посади Дубляк І.І.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВЛАСНИЙ 
СЕРВІС"

2. Код за ЄДРПОУ 31927008
3. Місцезнаходження 03055 м. Київ Ванди Василевської, 

буд.7
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044-206-65-45 044-206-65-45

5. Електронна поштова адреса i.dublyak@own-service.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www. own-servise.com.ua

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
За результатами проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАСНИЙ СЕРВІС» від 20.04.2018 р. 
(Протокол № 15 від 20.04.2018 р.) було прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАС-
НИЙ СЕРВІС» (далі по тексту - Товариство), а саме, про зміну персональ-
ного складу Наглядової ради Товариства:

- за рішенням акціонерів з 23.04.2018 року введено до складу Наглядової 
Ради Товариства в якості Члена Наглядової ради - представника акціонера 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) громадяни-
на України Вертай Олександр Миколайович (паспорт: НК 148261 виданий Ко-
зелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, дата видачі 27.06.1996 р.); 
частка акціонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» 
(АTBIH) в статутному капіталі Товариства складає 99,9994 %; посади, що Мос-
каленко Дмитро Олексійович займав раніше: на керівних посадах перебуває з 
2006 р., останні посади - Заступника Голови Правління Приватного акціонерно-
го товариства «Страхова компанія «Українська страхова група»; непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За результатами проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАСНИЙ СЕРВІС» від 20.04.2018 р. 
(Протокол № 15 від 20.04.2018 р.) було прийнято рішення про зміну скла-
ду посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЛАС-
НИЙ СЕРВІС» (далі по тексту - Товариство), а саме, про зміну персональ-
ного складу Наглядової ради Товариства:

- за рішенням акціонерів з 22.04.2018 року відкликано зі складу Наглядо-
вої Ради Товариства в якостi Члена Наглядової ради - представника акціоне-
ра Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АйТiБiАйЕйч» (АTBIH) грома-
дянина України Шкраб Костянтина Костянтиновича; частка акціонера 
Товариства з обмеженою відповідальністю «АйТіБіАйЕйч» (АTBIH) в статут-
ному капіталі Товариства складає 99,9994 %; в якості Члена Наглядової ради 
Товариства Шкраб Костянтин Костянтинович перебував з 27.12.2013 р.

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

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

2. Найменування посади Дубляк І.І.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента ПУБЛІЧ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ», 00191307, вулиця Симбірцева, будинок 1А, м. Кривий Ріг, 
Покровський, Днiпропетровська область, 50029, Україна, (056) 448-01-00, 
(056) 444-23-00, (056)444-24-31

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018р.

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

http://www.krruda.dp.ua/akcioneram/2018-2/ 
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-

ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності – Наглядовою радою Товариства 
не прийнято рішення про обрання аудитора.

5. Інформація про загальні збори – у звітному періоді загальні збо-
ри акціонерів Товариства не скликались і не проводились.

6. Інформація про дивіденди – за результатами звітного року рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось. У звітному періоді ви-
плачено дивіденди, які нараховані за попередні періоди та неотримані 
до звітного, у розмірі 1702,08 грн. За результатами попереднього року 
рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Члени Правління
ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»   Ф.І. Караманиць
     С.І. Кащеєв

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товари-

ство "Готель Голосiївський"
2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127 м. Київ Голосiївський, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 0442597673 0442582910
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://hotelgolos.com.

7. Вид особливої інформації

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018 року (далi 
по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персональному 
складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям Рiшення про 
вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а 
саме:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства: Ратуш-
на Юлiя Михайлiвну (паспорт, серiя МЕ № 790159 виданий Святошинським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 18.01.2007р., Iдентифiкацiйний номер 
2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 
буд. 17, кв. 53) - представника акцiонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володiє 
61 424 316 (шiстдесят один мiльйон чотириста двадцять чотири тисячi 
триста шiстнадцять) штук простих, iменних акцiй ПрАТ «Готель 
Голосiївський», що складає 100 % у статутному капiталi Товариства. Ра-
тушна Ю.М. акцiями ПрАТ «Готель Голосiївський» не володiє, частка в ста-
тутному капiталi Товариства – 0%. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Голови На-
глядової Ради Товариства термiном 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на 
посаду Голови Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку 
зi скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу управлiння на 
пiдставi Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «Готель Голосiївський» № 24-
04/2018 вiд 24.04.2018р.

Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018 року (далi 
по тексту – Товариство) прийнято рiшення про змiни в персональному 
складi посадових осiб емiтента в зв’язку з прийняттям Рiшення про 
вiдсутнiсть органiв Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, а 
саме:

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: Само-
йленко Наталiя Петрiвна (паспорт, серiї СМ № 493118, виданий 
Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 04.06.2002р., 
Iдентифiкацiйний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київ-
ська область, м. Бориспiль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка на момент об-
рання володiла 50 (п’ятдесятьма ) акцiями ПрАТ «Готель Голосiївський», 
станом на сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в ста-
тутному капiталi Товариства – 0%. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi 
члена Наглядової Ради Товариства 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на 
посаду Члена Наглядової Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку 
зi скасуванням Наглядової Ради Товариства, як органу управлiння на 
пiдставi Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «Готель Голосiївський» № 24-
04/2018 вiд 24.04.2018р.

Прийнятим Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018 
року (далi по тексту – Товариство) про змiни в персональному складi по-
садових осiб емiтента в ПрАТ «Готель Голосiївський» вiдбулися змiни, а 

саме про скасування органiв управлiння Наглядової Ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, вiдповiдно:

Припинити повноваження Члена Наглядової Ради Товариства: Смик 
Свiтлана Василiвна (паспорт, серiї МЕ № 474520, виданий Святошинським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, 14.10.2004р., Iдентифiкацiйний номер 2776508543, 
що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 146/2, кв.60), ), яка 
на момент обрання володiла 50 (п’ятдесятьма ) акцiями ПрАТ «Готель 
Голосiївський», станом на сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товари-
ства, частка в статутному капiталi Товариства – 0%.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має, перебувала на посадi члена Наглядової Ради 
Товариства 8 мiсяцiв. Замiсть звiльненої особи на посаду Члена Наглядо-
вої Ради Товариства нiкого не призначено в зв’язку зi скасуванням Нагля-
дової Ради Товариства, як органу управлiння на пiдставi Рiшення Єдиного 
акцiонера ПрАТ «Готель Голосiївський» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018р.

Прийнятим Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018 
року (далi по тексту – Товариство) про змiни в персональному складi по-
садових осiб емiтента в ПрАТ «Готель Голосiївський» вiдбулися змiни, а 
саме про скасування органiв управлiння Наглядової Ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, вiдповiдно:

Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства: Чер-
нецька Раїса Миколаївна (паспорт: серiї МЮ № 184080, виданий Володи-
мирецьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi, 26.09.2008р., 
Iдентифiкацiйний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: 
м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93), яка на момент обрання володiла 
1 (однiєю) акцiєю ПрАТ «Готель Голосiївський», станом на сьогоднiшнiй 
день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному капiталi Товари-
ства – 0%. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 
Товариства термiном 1 рiк та 1 мiсяць. Замiсть звiльненої особи на посаду 
Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства нiкого не призначено в зв’язку зi скасу-
ванням Ревiзiйної комiсiї Товариства, як органу управлiння на пiдставi 
Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «Готель Голосiївський» № 24-04/2018 вiд 
24.04.2018р.

Прийнятим Рiшенням Єдиного Акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСIЇВСЬКИЙ» № 24-04/2018 вiд 24.04.2018 
року (далi по тексту – Товариство) про змiни в персональному складi по-
садових осiб емiтента в ПрАТ «Готель Голосiївський» вiдбулися змiни, а 
саме про скасування органiв управлiння Наглядової Ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, вiдповiдно:

Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства: Кучерен-
ко Ольга Володимирiвна (паспорт: серiї СТ № 016787, виданий 
Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 17.06.2008р., 
Iдентифiкацiйний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київ-
ська область, м. Василькiв, пров. Шевченка, буд. 10), яка на момент обран-
ня володiла 1 (однiєю) акцiєю ПрАТ «Готель Голосiївський», станом на 
сьогоднiшнiй день не володiє акцiями Товариства, частка в статутному 
капiталi Товариства – 0%. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, перебувала на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї Товариства 1 рiк та 1 мiсяць. Замiсть звiльненої особи на 
посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства нiкого не призначено в зв’язку 
зi скасуванням Ревiзiйної комiсiї Товариства, як органу управлiння на 
пiдставi Рiшення Єдиного акцiонера ПрАТ «Готель Голосiївський» № 24-
04/2018 вiд 24.04.2018р.

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

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

2. Найменування посади Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.24
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОТЕЛЬ ГОЛОСiЇВСЬКИЙ”

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ», 30664834 , Київська д/н 09114 м. Біла 
Церква вул.Івана Кожедуба, 361 (04563) 7- 97-54, 
7-91-88

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

bctec.prat.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
"ВIННИЦЯГАЗ" , 03338649 Вінницька 
Вiнницький 21012 м.Вiнниця провулок Костя 
Широцького, буд.24 т.(0432) 27-80-92

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://vn.104.ua/ua/

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"БДО", 20197074

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

31.03.2017 проведено річні загальні збори. 
Порядок денний Загальних зборiв ПАТ 
"ВIННИЦЯГАЗ":1.Обрання Лiчильної комiсiї 
Загальних зборiв Товариства. Рiшення 
:Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства в наступному 
складi:Редько Наталiя Петрiвна - Голова 
Лiчильної комiсiї;Комiссарова Лiдiя Онуфрiївна 
,Прилуцький Юрiй Валерiйович -члени 
Лiчильної комiсiї.2.Обрання Голови та 
секретаря Загальних зборiв Товариства.
Вирiшили : обрати Головою Загальних зборiв 
Товариства - Кришталя Олександра Володи-
мировича, секретарем Загальних зборiв 
Товариства - Мiлькевича Вiталiя 
Павловича.3.Затвердження порядку (регла-
менту) проведення Загальних зборiв Товари-
ства.Вирiшили :затвердити Регламент роботи 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства4.Звiт 
Правлiння Товариства за 2016 рiк.Рiшення: 
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 
рiк.5.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 
рiк.Вирiшили : Затвердити звiт Наглядової 
Ради Товариства за 2016рiк.6.Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
Рiшення: Затвердити звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 
рiк.7.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової 
ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Рiшення: Визнати роботу Правлiння, Наглядо-
вої ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства 
задовiльною.8.Затвердження рiчного звiту та 
балансу Товариства за 2016 рiк.Рiшення: 
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства 
за 2016 рiк.9.Розподiл прибутку Товариства 
(порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2016 
року.Вирiшили :Спрямувати 100% розмiру 
чистого прибутку Товариства за 2016 рiк на 
покриття збиткiв минулих перiодiв.10.Про 
затвердження основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк.Вирiшили : Затвердити 
основнi напрямки дiяльностi Товариства на 
2017рiк:1. Дотримання затвердженої НКРЕКП 
структури тарифу;2. Виконання затвердженої 
iнвестицiйної програми;3. Забезпечення 
дотримання дисциплiни газоспоживання; 
4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до 
осiнньо-зимового перiоду;5. Оптимiзацiя та 
модернiзацiя газорозподiльних систем; 
6. Покращення облiку природного газу, скорочен-
ня технологiчних втрат газу;7. Забезпечення 
своєчасного виконання регламентних робiт на 
газопроводах, спорудах та приладах облiку.

11. Про внесення змiн та доповнень до 
Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї.Вирiшили:Рiшення з 
одинадцятого питання Порядку денного не 
прийнято.12. Про внесення змiн та доповнень 
до Положення про Загальнi збори, Наглядову 
раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товари-
ства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.
Вирiшили: Рiшення з дванадцятого питання 
Порядку денного не прийнято.13. Про 
припинення повноважень Голови та членiв 
Наглядової ради Товариства.Вирiшили: 
Припинити повноваження членiв (в т.ч. 
Голови) Наглядової ради Товариства у 
складi:- Девiд Ентонi Ховард Браун (David 
Antony Howard Brown) - представник акцiонера 
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764 (Голова Наглядової ради);- Iлля 
Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) 
- представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС 
ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 
291552;- Iан Бьорд (Ian Bird) - представник 
акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 
294764;- Мiлькевич Вiталiй Павлович - пред-
ставник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРП-
РАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 
ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;- Миро-
нюк Ганна Володимирiвна.14. По чотирнадця-
тому питанню Порядку денного "Про обрання 
членiв Наглядової ради Товариства".
Вирiшили: Обрати Наглядову раду Товариства 
у складi:1. Миронюк Ганна Володимирiвна - 
представник акцiонера Публiчне акцiонерне 
товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя 
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ";2. Девiд Ентонi Ховард 
Браун (David Antony Howard Brown) - пред-
ставник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), 
HE 294764;3. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья 
Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера 
ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA 
VENTURES LIMITED), HE 291552;4. Iан Бьорд 
(Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO 
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;5. 
Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник 
акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES 
LIMITED), HE 290927.15. По п'ятнадцятому 
питанню Порядку денного "Затвердження умов 
договору (контракту), що укладається з 
членами Наглядової ради Товариства та 
визначення особи, яка уповноважується на 
пiдписання вiд iменi Товариства договору 
(контракту) з членами Наглядової ради 
Товариства".Вирiшили : 1. Затвердити умови 
цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. 
Головою) Наглядової ради Товариства.2. 
Уповноважити Голову правлiння Товариства 
або особу, що виконує його обов'язки 
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-
правовий договiр з членом (в т.ч. Головою) 
Наглядової ради Товариства вiдповiдно до 
внутрiшнiх положень Товариства та цього 
рiшення.16. По шiстнадцятому питанню 
Порядку денного "Про надання згоди (в т.ч. 
попередньої) на вчинення Товариством 
значних правочинiв та правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть".Вирiшили : 
Забезпечити надання послуг з розподiлу 
природного газу на лiцензованiй територiї 
обслуговування, для чого попередньо надати 
згоду на укладення Товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення договорiв на:- закупiвлю природного 
газу граничною сукупною

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФiКАЦiЇ “ВiННИЦЯГАЗ”
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вартiстю 488 300 000,00 грн. (чотириста вiсiмдесят 
вiсiм мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок);- 
транспортування природного газу граничною су-
купною вартiстю 488 300 000,00 грн. (чотириста 
вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв триста тисяч гривень  
00 копiйок);- надання послуг з розподiлу природ-
ного газу граничною сукупною вартiстю  
1 216 600 000,00 грн. (один мiльярд двiстi 
шiстнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень  
00 копiйок);- виконання iнвестицiйної програми за-
твердженої НКРЕКП України граничною сукупною 
вартiстю 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок).17. По сiмнадцятому питанню По-
рядку денного "Про подальше схвалення значних 
правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть".Вирiшили : 1. Схвалити укла-
дення Товариством Договору транспортування 
природного газу №1512000699 вiд 17.12.2015 р. 
(надалi - "Договiр"), укладеного мiж Товариством 
та Публiчним акцiонерним товариством "УКР-
ТРАНСГАЗ" (iдентифiкацiйний код 30019801), що 
укладено для забезпечення надання Товариством 
послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 
територiї обслуговування, та схвалити подальшу 
дiю цього Договору.2. Схвалити укладення Това-
риством договорiв на виконання iнвестицiйної 
програми затвердженої НКРЕКП України, укладе-
них з 01.01.2014 року до дати проведення цих За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства.

18. По вiсiмнадцятому питанню Порядку денно-
го "Звiт Правлiння Товариства, щодо виконання 
вимог умов договору купiвлi-продажу пакета 
акцiй Товариства за конкурсом вiд 18.09.2012 р. 
№КПП-617 за 2016 рiк".Вирiшили : 1. Звiт 
Правлiння Товариства щодо виконання вимог 
умов договору купiвлi-продажу пакета акцiй То-
вариства за конкурсом вiд 18.09.2012 р. №КПП-
617 за 2016 рiк затвердити.2. Роботу Товари-
ства по забезпеченню виконання всiх умов 
визначених договором купiвлi-продажу пакета 
акцiй Товариства за конкурсом вiд 18.09.2012 р. 
№КПП-617 вважати задовiльною.3. За сприян-
ням ПрАТ "ГАЗТЕК" Правлiнню Товариства за-
безпечувати i в подальшому виконання умов 
договору купiвлi-продажу пакета акцiй Товари-
ства за конкурсом вiд 18.09.2012 р. №КПП-617. 
Крiм цього, своєчасно та в повному обсязi на-
давати необхiдну iнформацiю на запити влас-
ника пакета акцiй Товариства - ПрАТ "ГАЗТЕК" 
в рамках умов договору купiвлi-продажу пакета 
акцiй Товариства за конкурсом вiд 18.09.2012 р. 
№КПП-617.Усi питання порядку денного 
розглянутi i по них прийнятi рiшення. Нiяких за-
уважень або заперечень щодо ведення Зборiв 
Товариства вiд акцiонерiв не надiйшло.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" , 
05407737 Київська д/н 09114 м. Біла Церк-
ва І. Кожедуба, 361 8-04563-7-91-88

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

bctec.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю Аудиторська фірма "Успіх-Аудит", 
33231186

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

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за прости-
ми акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

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

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017

Дата виплати 
дивідендів
Опис Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: 

дивіденди не нараховувались і не виплачувались 
Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів: дивіденди не нараховувались 
і не виплачувались Дата початку виплати дивідендів: 
дивіденди не нараховувались і не виплачувались 
Розмір виплати дивідендів: дивіденди не 
нараховувались і невиплачувались Порядок виплати 
дивідендів: дивіденди не нарахову вались і не 
виплачувались Строк виплати дивідендів: дивіденди 
не нараховувались і не виплачувались

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 58688 58519
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 57914 57800
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 671 671
Грошові кошти та їх еквіваленти 103 48
Власний капітал -9723 -9750
Статутний капітал 25288 25288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -44382 -44409
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 68411 68269
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 -7.47

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

0 -7.47

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4397991 4397991
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість

0

у відсотках від статутного 
капіталу

0

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

0 0

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

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

Приватне акцiонерне товариство «Херсонський 
завод карданних валiв», 05743013 Херсонська, 
Корабельний, 73000, м. Херсон, Олександрів-
ська, буд. 26 0552-26-36-04,

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

24.04.2018

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

www.hzkv.in.ua

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

ТОВ «Незалежна аудиторська фiрма 
«Прiоритет»
ЄДРПОУ 14124964

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

Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 
23.03.2018 року. Кворум 82,1569 %.
Порядок денний зборiв: 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї , визначен-
ня термiнiв дiї їх повноважень. 
Доповiдач - Бiлявський В.В.- Голова Загальних 
зборiв ПрАТ «ХЗКВ». 
Постановили: Обрати Лiчильну комiсiю 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ХЗКВ» у 
складi: Сатурненко О.В., Катурiна Ю.В., 
Заволока I.П. 
2. Звiт Генерального директора ПрАТ «ХЗКВ» 
про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi та основнi 
напрям дiяльностi на 2018 рiк. 
Доповiдач -Смолiєнко Ю.О.- Генеральний 
директор ПрАТ «ХЗКВ». Постановили: 
Затвердити звiт Генерального директора 
ПрАТ «ХЗКВ» про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2017 
роцi та основнi напрями дiяльностi на 2018 рiк. 
та заходи за результатами його розгляду 
3. ЗвiтЗвiт Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ» та 
затвердження заходiв за результатами його 
розгляду. 
Доповiдач - Бiлявський В.В.- Голова Загальних 
зборiв ПрАТ «ХЗКВ». Постановили: Затвердити 
звiт Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ» та заходи 
за результатами його розгляду 
4. Звiт на висновки Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово - господарську дiяльнiсть Товари-
ства у 2017 роцi. 
Доповiдач - Сорока О.М.- член Ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «ХЗКВ» 
Постановили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї 
про фiнансово-господарську дiяльностi 
ПрАТ «ХЗКВ»а у 2017 роцi. 
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та 
затвердження заходiв за результатами його 
розгляду
Доповiдач - Агафонова В.А.- начальник 
фiнансово-економiчної служби ПрАТ «ХЗКВ». 
Постановили: Затвердити висновкiв 
зовнiшнього аудитора та заходи за результата-
ми його розгляду 
6. Затвердження рiчного заiту» ПрАТ «ХЗКВ» 
за 2017 рiк. 
Доповiдач - Агафонова В.А.- начальник 
фiнансово-економiчної служби ПрАТ «ХЗКВ». 
Постановили: Затвердити рiчний звiт 
ПрАТ «ХЗКВ» за 2017 рiк. 
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства 
та , виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 
2017 роцi .

Доповiдач -Агафонова В.А.-начальник 
фiнансово-економiчної служби ПрАТ «ХЗКВ» 
Постановили: В зв'язку з вiдсутнiстю в звiтному 
перiодi прибутку товариства, дивiденди за 2017 
рiк не нараховувати, вiдрахування на форму-
вання фондiв Товариства не здiйснювати. 
8. Про внесення змiн до Статуту шляхом 
викладення його в новiй редакцiї. Доповiдач 
- Колесник Ю.В. - юрисконсульт ПрАТ «ХЗКВ» 
Постановили: 1. Внести змiни до Статуту 
шляхом викладення його в новiй редакцiї 
(додаток № 21). 
2. Право пiдпису Статуту ПрАТ «ХЗКВ» надати 
Генеральному директору ПрАТ «ХЗКВ» 
Смолiєнко Юрiю Олександровичу. 
9. Про внесення змiн до внутрiщнiх норматив-
них актiв шляхом викладення їх в новiй 
редакцiї. 
Доповiдач - Колесник Ю.В. - юрисконсульт 
ПрАТ «ХЗКВ»
Постановили: 1. Внести змiни до положень 
«Про Загальнi збори акцiонерiв», «Про 
Наглядову раду», «Про порядок ознайомлення 
акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб з 
iнформацiєю ПрАТ «ХЗКВ»», шляхом викла-
дення їх в новiй редакцiї (додатки № 24-26).
2. Право пiдпису внутрiшнiх нормативних актiв 
Товариства в новiй редакцiї надати головi та 
секретарю цих загальних зборiв. 
10. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ». Доповiдач 
- Бiлявський В.В.- Голова Загальних зборiв 
ПрАТ «ХЗКВ». Постановили: Припинити 
повноваження голови та членiв Наглядової 
ради, а саме Бабича Федора Павловича, 
Кушнєрової Алли Петрiвни, Микити Олексiя 
Васильовича.
11. Про обрання членiв Наглядової ради. 
Доповiдач - Бiлявський В.В.- Голова Загальних 
зборiв ПрАТ «ХЗКВ» 
Постановили: Обрати членми Наглядової ради: 
Волошину Олену Анатолiївну, Кушнєрову Аллу 
Петрiвну , Микиту Олексiя Васильовича
12. Про укладення договорiв з членами 
Наглядової ради ПрАТ «ХЗКВ» Доповiдач - 
Бiлявський В.В.- Голова Загальних зборiв 
ПрАТ «ХЗКВ» Постановили: Затвердити умови 
договорiв, якi будуть укладатися з членами 
Наглядової ради та уповноважити Генерально-
го директора ПрАТ «ХЗКВ» Смолiєнко Юрiя 
Олександровича на їх пiдписання. 
13.Про припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ХЗКВ» Доповiдач - 
Бiлявський В.В.- Голова Загальних зборiв 
ПрАТ «ХЗКВ». Постановили: Припинити 
повноваження голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї, а саме Гаркушi Iрини Олексiївни, 
Ляшенко Олександра Олександровича, Сороки 
Оксанаи Миколаївни та дiю договорiв, 
укладенних з ними як членами Ревiзiйної 
комiсiї, у вiдповiдностi до чинного законодав-
ства.»

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 753 486 755 738
Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 198 58 916
Довгострокові фінансові інвестиції 1170 1170
Запаси 9 329 10 558
Сумарна дебіторська заборгованість 675 472 673 831
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 94
Власний капітал -236 565 -232 682

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛiВ»
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Статутний капітал 24005 24005
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-365 959 -362 076

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 990 051 988 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0, 23454 -0,36936

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

-0,23454 -0,36936

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

16555480 16555480

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

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: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АПТЕКА БІОКОН», 30263519, Україна 03151 м. Київ, 
вул.Сiм’ї Iдзиковських (Мiшина), буд.3, 044-574-00-03

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: http://biocon.kiev.ua/an_rep_2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АПТЕКА БІОКОН»

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публічне акціонерне товариство «Ужгородський 
Турбогаз», ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська об-
ласть, 88000, Ужгород, Болгарська,буд. 3, 
тел./факс (0312) 66-04-85

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

24 квітня 2018 року

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

www.turbogaz.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудитор-
ська фiрма «Аудит Сервiс Груп», ЄДРПОУ 31714676

5. Інформація про 
загальні збори 
(розділ заповню-
ється у випадку, 
якщо емітент - ак-
ціонерне товари-
ство)

Чергові загальні збори відбулися 19 квітня 2017 року, 
прийняли участь у зборах 364567018 голосів, що 
становить 97,1727% від загальної кількості акцій 
Товариства.
Питання що виносилися на розгляд загальних зборів 
акціонерів Товариства:
1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її 
повноважень.
2. Звіт директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» про 
результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році та основні напрями діяльнос-
ті на 2017 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-
господарську діяльність Товариства у 2016 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ « Ужгородський 
Турбогаз» за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ « Ужгородський 
Турбогаз» за 2016 рік.
6. Про прибуток (збиток) ПАТ « Ужгородський 
Турбогаз» у 2016 році, виплату дивідендів за 
підсумками роботи у 2016 році та формування 
фондів Товариства у 2017 році.
7. Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з 
публічного акціонерного товариства на приватне акці-
онерне товариство та зміну найменування.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення 
його в новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних 
актів шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради.
12. Про укладання договорів з членами Наглядової 
ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про укладання договорів з членами Ревізійної 
комісії.
Всі питання порядку денного загальних зборів 
акціонерів Товариства розглянуті, рішенняприйнято.
Пропозиції по питанням порядку денного акціонера-
ми не подавалися.
Позачергові збори не проводилися у зв’язку з 
відсутністю рішення про їх скликання.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплату 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 841651 836639
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

373575 378553

Довгострокові фінансові інвестиції 17767 7767
Запаси 33144 32328
Сумарна дебіторська заборгованість 335313 342582
Грошові кошти та їх еквіваленти 2578 135
Власний капітал 411049 411049
Статутний капітал 100000 100000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -434054 -250124
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 196210 197520
Поточні зобов'язання і забезпечення 568361 378109
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

0 0

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

0 0

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

загальна 
номінальна вартість

- -

у відсотках від 
статутного 
капіталу

- -

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

0 0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у видані.
Директор
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»  Качур М.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне това-
риство «Шляхове ремонтно-будiвельне управлiння №33», 05422384, Хар-
ківська обл. Червонозаводський р-н, 61009, Харкiв, 
вул. Желєзнякова,буд.235, +380661390446

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: drsu33.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фiрма « Фосстiс-Аудит», 23747776

5. Інформація про загальні збори: Черговi Загальнi збори акцiонерiв 
25 червня 2017 року 
початок зборiв о 08-45 год., зареєструвалось 15 осіб , що складає 2 181 450 

голосів – 63,5% загальної кількості голосуючих акцій;
61009, мiсто Харкiв, вул. Железнякова (Велика Жихарська), буд 235, 

примiщення адмiнiстративної будiвлi - «Будiвля контори» лiт.»Д-1»
На засiданнi Наглядової ради ПАТ «ШРБУ №33» 24 квiтня 2017 р. (Про-

токол №3) слухали Голову Наглядової ради Товариства Климова В.I., який 
внiс пропозицiї щодо порядку денного.

Порядок денний:
1. Обрання складу лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

25 червня 2017 року.
2. Затвердження звiту Генерального Директора Товариства за результа-

тами фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за ре-

зультатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за результатами 

дiяльностi за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товари-

ства за 2014 рiк.
7. Затвердження звiту Генерального Директора Товариства за результа-

тами фiнансово - господарської дiяльностi за 2015 рiк.
8. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за ре-

зультатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
9. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за результатами 

дiяльностi за 2015 рiк.
10. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
11. Затвердження порядку розподiлу прибутку i покриття збиткiв Това-

риства за 2015 рiк.
12. Затвердження звiту Генерального Директора Товариства за резуль-

татами фiнансово - господарської дiяльностi за 2016 рiк.
13. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за ре-

зультатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
14. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за результатами 

дiяльностi за 2016 рiк.
15. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
16. Затвердження порядку розподiлу прибутку i покриття збиткiв Това-

риства за 2016 рiк.
17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року.
18. Припинення повноважень членiв Наглядової ради складу обрання 

25.04.2014 року.
19. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складу обрання 

25.04.2014 року.

20. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладати-
муться iз членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства.

21. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради та чле-
нам Ревiзiйної комiсiї Товариства.

22. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - пра-
вових договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради та члена-
ми Ревiзiйної комiсiї Товариства.

23. Обрання Генерального директора Товариства.
24. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
25. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Всi питання порядку денного черговими Загальними зборами розглянутi, 

рiшення прийнятi.
У вiдповiдностi до вимог ч.1 ст. 46 Закону України «Про акцiонернi това-

риства» Протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Шляхове ре-
монтно - будiвельне управлiння №33» складений 26 червня 2017 року. 

Протокол складається iз 47 - ми сторiнок.
До протоколу додаються:
Перелiк акцiонерiв, що зареєструвалися на чергових загальних зборах 

25.06.2017р.;
Протоколи реєстрацiйної комiсiї;
Протоколи лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування за питаннями по-

рядку денного.
Позачергові загальні збори акціонерів не проводились.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 51793 38554
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

21883 25549

Довгострокові фінансові інвестиції 287 287
Запаси 5556 2965
Сумарна дебіторська заборгованість 11038 5066
Грошові кошти та їх еквіваленти 11072 501
Власний капітал 31064 21741
Статутний капітал 922 922
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-14617 -23940

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 20729 16813
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

2,52743 -1,107

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

2,53743 -1,107

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

3688720 3688720

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДiВЕЛЬНЕ УПРАВЛiННЯ №33»

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31059007
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Мельникова, будинок 81 літера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)207-59-73, (044)207-59-73
5. Електронна поштова адреса: o-irpt@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://irpt.pat.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинiв - 23.04.2018 року;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збо-

ри акцiонерiв;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»



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

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»,

код ЄДРПОУ 20013200
повідомляє про проведення чергових Загальні зборів, які відбудуться 

29  травня 2018 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства (65049, 
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, оф. корп. 8, офіс 9). Реє-
страція акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збо-
ри, буде проводитись 29 травня 2018 року з 09-30 до 09-55. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах – 22  травня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова 

комісії – Іванова Олена Миколаївна; Член комісії – Павська Катерина Ге-
оргієвна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
Проект рішення. Обрати Головою Загальних Зборів товариства (за-

значається особа, яка пропонується акціонерами), Секретарем – (за-
значається особа, яка пропонується акціонерами).

3. Про засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення. Засвідчувати бюлетені для голосування підписом Ге-

нерального директора і печаткою товариства.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 

2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсум-

ки діяльності товариства в 2017 році. Роботу Генерального директора за 
звітний період визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідка-
ми його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу 
Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Роботу Ревізо-
ра за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора 
за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2017 рік у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року (форма 1) 

з валютою балансу 96 670 тис. грн.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік 

(форма 2) з чистим фінансовім результатом 17 394 тис. грн.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (фор-

ма 3) із залишком грошових коштів 46 697 тис. грн.;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма 4) із залишком  

79 254 тис. грн.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма 5).
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження 

розміру річних дивідендів за 2017 рік.
Проект рішення. Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі  

64 089 тис. грн. здійснити на одному з наступних Загальних Зборів товари-
ства. Розподілити прибуток, отриманий у 2017 році, у розмірі 17 394 тис. грн., 
таким чином: частину прибутку у розмірі 13 894 тис. грн. направити на роз-
виток товариства, залишок у розмірі 3 500 тис. грн. – на соціальний розви-
ток. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора 
товариства.

Проект рішення. Відкликати з 29 травня 2018 року Плясова Сергія 
Вячеславовича з посади Генерального директора товариства. Обрати з 
30 травня 2018 року Генеральним директором товариства Плясова Сер-
гія Вячеславовича на строк 5 (п’ять) років.

10. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з 
Генеральним директором.

Проект рішення. Затвердити умови договору (контракту), що уклада-
тиметься з Генеральним директором.

11. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.
Проект рішення. Відкликати з 29 травня 2018 року Укківі Ріту з посади 

Ревізора товариства. Обрати з 30 травня 2018 року Укківі Ріту на посаду 
Ревізора товариства.

12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором то-
вариства.

Проект рішення. Затвердити умови договору, що укладатиметься з 
Ревізором товариства.

13. Про вчинення значних правочинів.
Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися 
товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом 
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період 
з 29.05.2018 року по 28.05.2019 року включно, із наступними 
параметрами:

• характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 
розділу ІІІ книги п’ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на 
дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучен-
ня гарантій від фінансових установ та/або інших суб’єктів), застави, іпо-
теки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), по-
руки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає 
забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продо-
вження чи внесення змін до укладених раніше договорів;

• гранична сукупна вартість – 500 000 тис. грн. або еквівалент у іно-
земній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди 
щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

Надати повноваження Генеральному директору товариства приймати 
рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх іс-
тотних умов, укладати та підписувати від імені товариства відповідні до-
говори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених ра-
ніше договорів.

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попере-
дньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у 
робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, а в день про-
ведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа това-
риства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Гене-
ральний директор товариства Плясов Сергій Вячеславовович.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодав-
ством та Статутом ПрАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», внести пропозиції 
щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім 
днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадо-
вими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися 
депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіре-
ність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на 
право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно ви-
мог чинного законодавства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодав-
ством, розміщена на власному веб-сайті товариства: http://konecranes.
com.ua/.

Наглядова рада ПрАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Відомості щодо правочинів, із зазначенням характеру правочинiв - при-
йняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з 
дати прийняття такого рішення, а саме укладення товариством договорiв 
позики, позичок, кредитiв вiд рiзних фiнансових та не фiнансових установ, 
договорiв купiвлi - продажу, пiдряду, надання послуг, застави, iпотеки, по-
руки, найму (оренди);

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 

37 038,9 тис. грн. (вказано вартiсть за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi на дату прийняття вiдповiдного рiшення, а саме 31.12.2017 р.);

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках) - 134.993;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 ;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-

рах - 100;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <за> прийняття рiшення - 100 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували <проти> прийняття 

рiшення - 0.
iii. Підпис 

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

2. Голова правління  Цицанюк М.М.
23.04.2018
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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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ», код ЄДРПОУ 
30165577, 24321,Вінницька обла сть, м. Ладижин, вул.Хлібозаводська, бу-
динок 2-Г , телефон(0432)32-92-50

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.ferment.tdbiopreparat.ru

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті:  Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Служба аудиту», код за 
ЄДРПОУ 25500146

5. Інформація про загальні збори: Чергові річні Загальні збори акціо-
нерів не проводились, оскільки чинний на той час склад Наглядової ради їх 
не скликав.

05.04.2017 проведено позачергові Загальні збори, які ініціював акціонер 
ПП «Компанія «САНФЛО». Особи, що подавали пропозиції до порядку ден-
ного відсутні. Перелік питань, які розглядалися:1.Обрання лічильної комісії 
Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту проведення Загальних збо-
рів акціонерів. 4.Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шля-
хом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту товариства в 
новій редакції та надання повноважень на його підписання і здійснення дер-
жавної реєстрації. 5.Внесення змін та доповнень до Положення про Загаль-
ні збори акціонерів, Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган Това-
риства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції. 
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 7.Обран-
ня членів Наглядової ради товариства. 8. Затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та ревізо-
ром. Результати розгляду питань порядку денного: вирішили: По першому 
питанню: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі 
трьох осіб Бахура Руслана Миколайовича, Кухар Жанни Миколаївни та Лі-
сового Олександра Івановича. По другому питанню: Обрати Головою збо-
рів- Бойко Дмитра Володимировича та секретарем зборів Петросюк Ніну 
Іванівну. По третьому питанню: Затвердити такий регламент проведення 
загальних зборів акціонерів:для доповідей з усіх питань порядку денного – 
до 10 хвилин, для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин, 
для роз’яснень з питань проведення голосування, зауважень, пропозицій, 
повідомлень і довідок – до 3 хвилин. По четвертому питанню: Рішення не 
прийнято. По п’ятому питанню: Затвердити Положення Публічного акціо-
нерного товариства «Фермент» про Загальні збори акціонерів, Наглядову 
раду, Виконавчий орган Товариства у новій редакції. По шостому питанню: 
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із 
закінченням терміну повноважень, на який вони були обрані. По сьомому 
питанню: Обрати Наглядову раду Товариства на строк 1 рік у складі 2 осіб: 
Скороход Валерій Володимирович, Курочкін Володимир Іванович. По вось-
мому питанню: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укла-
датимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову зборів Бойка 
Дмитра Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової ради.

2017.2017.2017 проведено позачергові загальні збори, які ініціювала На-
глядова рада з порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії загальних 
зборів акціонерів. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціоне-
рів. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів, 
порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 4.Прийняття 
рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне 
товариство. 5.Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акці-
онерного товариства «ФЕРМЕНТ» на Приватне акціонерне товариство 
«ФЕРМЕНТ». 6.Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною 
типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Статуту 
Приватного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ». Про визначення Уповно-
важеної особи на підписання нової редакції Статуту. 7.Визначення Уповно-
важених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, 
пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції 
Статуту. 8.Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов’язаних зі 
зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій 
редакції. 9.Підтвердження повноважень Генерального директора Товари-
ства. 10.Припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акці-
онерного товариства «ФЕРМЕНТ». 11.Обрання членів Наглядової ради 
Приватного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ». 12.Затвердження умов 
цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання 
цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради. Загальні збори вирішили: По першому питанню: Обрати 
лічильну комісію у складі трьох осіб: Калєвич В’ячеслав Іванович - Голова 
лічильної комісії, Онищук Ірина Василівна, Жгун Зінаїда Романівна – члени 
лічильної комісії. По другому питанню: Обрати Головою загальних зборів 
Дрозд Інну Григорівну, секретарем зборів – Петросюк Ніну Іванівну. По тре-
тьому питанню: 1. Затвердити такий регламент проведення зборів: час 
для виступів з питань порядку денного – до 15 хвилин, час для запитань та 
відповідей на запитання, довідки – до 5 хвилин. 2. Затвердити визначений 
Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 
для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх 
отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень за-
свідчується підписом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, 
про це на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням 
підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчу-
ється підписами всіх членів Лічильної комісії. По четвертому питанню: 
Рішення не прийнято. По п’ятому питанню: Змінити найменування Товари-
ства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» на ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ». Повне найменування 
Товариства:українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФЕРМЕНТ»; російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ФЕРМЕНТ»; англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY 
«FERMENT». Скорочене найменування Товариства: українською мовою – 
ПрАТ «ФЕРМЕНТ»; російською мовою – ЧАО «ФЕРМЕНТ»; англійською мо-
вою - PJSC «FERMENT». По шостому питанню: 1. Внести зміни до Стату-
ту Товариства, що пов’язані зі зміною типу та найменування Товариства, 
шляхом викладення його в новій редакції – Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ». 2.Затвердити нову редакцію Стату-
ту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ». 3.Визначи-
ти Генерального директора Товариства – Поблоцького Володимира 
Юрійовича Уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ». По сьомому 
питанню: Уповноважити Калєвича В’ячеслава Івановича, паспорт АВ 
229166, виданий Тростянецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25 
травня 2001 року, вчинити всі необхідні дії та подати державному реєстра-
тору відповідні документи, необхідні для державної реєстрації нової редак-
ції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ», 
затвердженої в зв’язку зі зміною типу й найменування Товариства, та здій-
снення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей про юридичну 
особу Публічне акціонерне товариство «ФЕРМЕНТ», які містяться в Єдино-
му державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань, щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонерне товариство і зміни найменування 
Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» на 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ». Простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцій прийнято рішення: не розглядати і не виноси-
ти на голосування 8, 9, 10, 11, 12 питання порядку денного.

26.12.2017 року проведено позачергові загальні збори, які ініціювала На-
глядова рада з таким порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії за-
гальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів 
акціонерів. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціо-
нерів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Про 
відміну рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціо-
нерного товариства «ФЕРМЕНТ» від 08 листопада 2017 року, прийнятого 
зборами по питанню № 5 порядку денного «Прийняття рішення про зміну 
найменування Публічного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ» на При-
ватне акціонерне товариство «ФЕРМЕНТ» (протокол № 2 від 08.11.2017р.). 
5.Про відміну рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ» від 08 листопада 2017 року, прийня-
того зборами по питанню № 6 порядку денного «Внесення змін до Статуту 
Товариства, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та за-
твердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства 
«ФЕРМЕНТ». Про визначення Уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту» (протокол № 2 від 08.11.2017р.). 6.Про відміну рішення 
позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «ФЕРМЕНТ» від 08 листопада 2017 року, прийнятого зборами по пи-
танню № 7 порядку денного «Визначення Уповноважених осіб для вчинен-
ня всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов’язаних зі зміною типу та 
найменування Товариства, та нової редакції Статуту» (протокол № 2 від 
08.11.2017р.). 7.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного 
на приватне акціонерне товариство. 8.Прийняття рішення про зміну найме-
нування Публічного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ» на Приватне ак-
ціонерне товариство «ФЕРМЕНТ» в зв’язку зі зміною типу Товариства. 9.
Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу та найме-
нування Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та за-

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФЕРМЕНТ»
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твердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства 
«ФЕРМЕНТ». Про визначення Уповноваженої особи на підписання нової 
редакції Статуту Товариства.10.Визначення Уповноважених осіб для вчи-
нення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов’язаних зі зміною типу та 
найменування Товариства, та нової редакції Статуту Товариства. 11.Вне-
сення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов’язаних зі зміною типу 
та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. 12.
Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства. 13.При-
пинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного то-
вариства «ФЕРМЕНТ». 14.Обрання членів Наглядової ради Приватного ак-
ціонерного товариства «ФЕРМЕНТ». Затвердження умов цивільно-правових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. За-
гальні збори вирішили: По першому питанню: Обрати лічильну комісію у 
складі трьох осіб: Калєвич В’ячеслав Іванович - Голова лічильної комісії, 
Онищук Ірина Василівна, Жгун Зінаїда Романівна – члени лічильної комісії.
По другому питанню: Обрати Головою загальних зборів Дрозд Інну Григо-
рівну, секретарем зборів – Петросюк Ніну Іванівну. По третьому питанню: 
1. Затвердити такий регламент проведення зборів: час для виступів з пи-
тань порядку денного – до 15 хвилин, час для запитань та відповідей на 
запитання, довідки – до 5 хвилин. 2. Голосування з питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюле-
тенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до 
чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані 
учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердити визначе-
ний Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлете-
нів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після 
їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетень за-
свідчується підписом Голови лічильної комісії. У разі недійсності бюлетеня, 
про це на ньому робиться відповідний запис з обов’язковим зазначенням 
підстав визнання його недійсним. Запис про недійсність бюлетеня засвідчу-
ється підписами всіх членів Лічильної комісії. По четвертому питанню: 
Відмінити рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «ФЕРМЕНТ», що відбулись 08.11.2017 року (Прото-
кол № 2 від 08.11.2017р.), прийняте з питання № 5 порядку денного «Прий-
няття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства 
«ФЕРМЕНТ» на Приватне акціонерне товариство «ФЕРМЕНТ», викладене 
в такій редакції: «Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ФЕРМЕНТ». Повне найменування Товариства: українською мо-
вою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ»; російською 
мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕРМЕНТ»; англійською 
мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FERMENT». Скорочене най-
менування Товариства: українською мовою – ПрАТ «ФЕРМЕНТ»; росій-
ською мовою – ЧАО «ФЕРМЕНТ»; англійською мовою - PJSC «FERMENT». 
По п’ятому питанню: Відмінити рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ», що відбулись 
08.11.2017 року (Протокол № 2 від 08.11.2017р.), прийняті з питання № 6 
порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі змі-
ною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Ста-
туту Приватного акціонерного товариства «ФЕРМЕНТ». Про визначення 
Уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту», викладені в 

такій редакції: «1. Внести зміни до Статуту Товариства, що пов’язані зі змі-
ною типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій 
редакції - Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕР-
МЕНТ». 2.Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ». 3.Визначити Генерального директора Това-
риства – Поблоцького Володимира Юрійовича Уповноваженою особою на 
підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ФЕРМЕНТ». По шостому питанню: Відмінити рішення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«ФЕРМЕНТ», що відбулись 08.11.2017 року (Протокол № 2 від 08.11.2017р.), 
прийняте з питання № 7 порядку денного «Визначення Уповноважених осіб 
для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов’язаних зі зміною 
типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту», викладене в 
такій редакції: «Уповноважити Калєвича В’ячеслава Івановича, паспорт АВ 
229166, виданий Тростянецьким РВ УМВС у Вінницькій області 25 травня 
2001 року, вчинити всі необхідні дії та подати державному реєстратору від-
повідні документи, необхідні для державної реєстрації нової редакції Стату-
ту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ», затвердже-
ної в зв’язку зі зміною типу й найменування Товариства, та здійснення 
реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей про юридичну особу Пу-
блічне акціонерне товариство «ФЕРМЕНТ», які містяться в Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товари-
ства на приватне акціонерне товариство і зміни найменування Товариства з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЕРМЕНТ» на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕРМЕНТ». По сьомому, восьмому, 
дев’ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чо-
тирнадцятому питанням порядку денного Рішення не прийняті.

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1.Основні показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства (тис. грн)
Найменування показника Період

Звітний попередній
Усього активів  5712 3949 
Основні засоби (за залишковою вартістю)  3594 3716 
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 
Запаси 2 2 
Сумарна дебіторська заборгованість 2115 160 
Гроші та їх еквіваленти  1 1 
Власний капітал 3266 2683 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  2465 2465 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (416) (1012) 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0 
Поточні зобов'язання і забезпечення  2446 1266 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  0,06  (0,004)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

 0,06 (0,004) 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  9858344 9858344 

Цінні папери власних випусків протягом звітного періоду не викуповува-
лись.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
2. Код за ЄДРПОУ: 31059007
3. Місцезнаходження: 04050 м. Київ, Мельникова, будинок 81 літера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)207-59-73, (044)207-59-73
5. Електронна поштова адреса: o-irpt@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Припинено повноваження члена правління ПрАТ «ІРПТ» Курілової Ганни 

Дмитрівні з 23.04.2018 р. згідно з рішенням загальних зборів ПрАТ «ІРПТ», що 
відбулися 23.04.2018 року, у зв'язку із припиненням трудових відносин із 
ПрАТ «ІРПТ» , звільнення за власним бажанням з посади головного бухгалте-
ра ПрАТ «ІРПТ». Особа володіє 00,00 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ІРПТ», 

що становить 00,00% у статутному капіталі ПрАТ «ІРПТ». Посадова особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа перебу-
вала на посаді члена правління ПрАТ «ІРПТ» з 09.09.2008 р. по 23.04.2018 р.. 
Згоди на розкриття паспортних данних посадова особа не надавала. 

Потебенько Світлану Михайлівну обрано членом правління ПрАТ «ІРПТ» 
з 24.04.2018 р. згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІРПТ», 
що відбулися 23.04.2018 р. Обґрунтування змiн у персональному складi по-
садових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ІРПТ» 
у зв'язку з вакантністю посади. Особа володiє 00, 00 шт. простих iменних 
акцiй Емiтента, що становить 00,00 % у статутному капiталi Емiтента. Поса-
дова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Призначено на посаду безстроково. Протягом останніх п'яти років займала 
посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ «ІРПТ», посаду головного 
бухгалтера ПП «Ринг-Транс», посаду головного бухгалтера ТОВ «Імпульс 
газ», з 01.03.2018 р. займає посаду головного бухгалтера ПрАТ «ІРПТ». Зго-
ди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала.

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

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

2. Голова правління  Цицанюк М.М.
23.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗА-
ВОД»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00191164;3. Місцезнаходження: 85300, Доне-
цька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 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: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

24.04.2018р. загальними заборами ПАТ «ДМЗ» прийняте рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчи-
нятися ПАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не 
більш як одного року з дати прийняття рішення, тобто до 24.04.2019 року. 
Характер правочинів:

-купівля металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів  
200 000 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів ПАТ «ДМЗ» за даними останньої річної фінан-
сової звітності – 46,08%.

-продаж та/або постачання металопродукції, гранична сукупна вартість 
правочинів 200 000 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів ПАТ «ДМЗ» за данними останньої 
річної фінансової звітності – 46,08%.Вартість активів ПАТ «ДМЗ» за дани-
ми останньої річної фінансової звітності – 433 996 000,00 грн. Загальна 
кількість голосуючих акцій – 341 620 125 шт., кількість голосуючих акцій, 
що були зареєстровані для участі у загальних зборах, – 228 955 947 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 
228 955 947 шт., «проти» – 0 шт.

ІІІ. 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 Голова правління (ініціали та пріз-
вище керівника) Никитенко Андрій Іванович (підпис) (дата) 25.04.2018 М.П.

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 «ЗАГАЄЦЬКЕ», 
24627005, 48012, Тернопiльська обл. 
Пiдгаєцький р-н, с.Загайцi, (0342) 21745

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 інформа-
цію

http://zagaetske.reyestr.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 «МАНДАРИН 
ПЛАЗА», 30675610м. Київ , 
Печерський, 01004, м. Київ, 
вул.Басейна,6 (044)230-95-94,

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

mandarin2.emitents.net.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітента цінних паперів (для 
опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ 
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛОНИНА», Код за ЄДРПОУ 
02970984, Україна, 79035 м. Львiв вул.Зелена, 162, (032) 270 20 55

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: polonyna.pat.lviv.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Iнформаудит», 31058616

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

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

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

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

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

міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП», 24215478, вул. Переяслiвська, 142, м. Яготин, 
Яготинський р-н, Київська область, 07700, Україна, (04575)5-49-05.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25 квітня 2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.24215478.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП»

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 
«Черкаське спецiалiзоване управлiння № 525», 01414181, Україна, 18029, 
Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145, 0472651003

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: em01414181.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦiАЛiЗОВАНЕ УПРАВЛiННЯ № 525»

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 
«Красилiвський цукровий завод», 00373310, Центральна, 4 А, 
м. Красилiв, Красилiвський, Хмельницька, 31000, (03855) 43682

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: kras.sugar.km.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛiВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емі-
тента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)1. Загальні 
відомості: 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне това-
риство «Красненський комбiнат хлiбопродуктiв»; 2. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 00952060; 3. Місцезнаходження емітента: 
80560 Львiвська обл., Буський р-н, смт.Красне, вул.Залiзнична, буд. 18; 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03264) 22193, (03264) 
22434; 5. Електронна поштова адреса емітента: krasne_khp@ukr.net, 
00952060@krasnenskiykhp.pat.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
krasnenskiykxp.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: ВIдомостi про прий-
няття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв. 2. Текст повідомлення. Загальнi збори акцiонерiв 
24.04.2018р. прийняли рiшення про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинiв, а саме: отримання будь-яких банкiвських 
продуктiв/послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитнi лiнiї, 

гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надан-
ня банкiвських послуг; передача майна (майнових прав) в заставу/
iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання 
зобов'язань (в т.ч. договору поруки); купiвля-продаж майна (в тому числi 
нерухомого майна), пiдряд, вiдступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лiзингу та iншi угоди; граничною сукупною 
вартiстю 300 млн грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 176202 тис. грн. спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 170,26%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй, - 7 241 137шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах, - 7 068 093 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 7068 093 шт., «проти» 
прийняття рiшення - 0 шт. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Най-
менування посади: Директор Тодоров Вiталiй Iванович.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБiНАТ ХЛiБОПРОДУКТiВ»

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 громадських 
формувань, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Відкрите акціонерне товариство 
«Озерянський комбінат залізо-
бетонних гідротехнічних 
конструкцій», 01033444, 11021 
Житомирська область 
Олевський р-н смт. Новоозерянка 
вул. Заводська, буд. 1, 
(04135) 9-84-34;

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

23.04.2018 

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

ozeriany.com

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

Приватне підприємство «Аудитор-
ська фірма «Екаунт», 31133478

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

Товариство у звітному періоді не 
проводило загальних зборів через 
процедуру санації

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

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОЗЕРЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ»

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 "iНСТИТУТ КЕРАМiЧНОГО МАШИНО-
БУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"

2. Код за ЄДРПОУ: 04873009
3. Місцезнаходження: 84105, м.Слов`янськ, вул.Свердлова,1а
4. Міжміський код, телефон та факс: (06262) 34595 (06262)35516
5. Електронна поштова адреса: nea@ikm.donbass.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.kerammash.ua/emitent/
index.htm

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

ii. Текст повідомлення
20 квiтня 2018 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Кераммаш» прийняли 

рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за рахунок 
нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року в розмiрi 1900600,00 грн. 
з розрахунку 850,00 грн. на 1 акцiю. 23 квiтня 2018 року Наглядова рада Това-
риства прийняла рiшення: встановити дату складання перелiку осiб, що мають 
право на отримання дивiдендiв - 15 травня 2018 року, та здiйснити виплату 
всiєї суми дивiдендiв в перiод з 21.05.2018 року по 19.10.2018 року безпосеред-
ньо акцiонерам в повному обсязi.

Ця iнформацiя є уточненням до iнформацiї надрукованiй у Бюлетнi 
«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» но-
мер 78 вiд 24.04.2018 року. Вищевказанi уточнення також розмiщенi на 
власному веб-сайтi за посиланням http://www.kerammash.ua/emitent/index.
htm.

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 Згоденко Роман Олександрович
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.04.2018
(дата)

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АВТОМОБiЛЬНА КОМПАНiЯ «БОГДАН 

МОТОРС». 
Код за ЄДРПОУ 05808592. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів) емітента
1. Місцезнаходження 04176, Київ, Електрикiв, буд. 29А
2. Міжміський код, телефон та 
факс

044 3517462, 3517462

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

www.bogdan.ua

Текст повідомлення
24.04.2018 року Загальними Зборами АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» 

прийнято рiшення (протокол № 33) про попереднє схвалення значних 
правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi 
можуть бути здiйсненi протягом не бiльше одного року з дати прийняття 
такого рiшення, а саме: вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством iз АТ «Укрексiмбанк» протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення iз встановленням граничної сукупної 
вартостi всiх правочинiв, що не перевищує 30 000 000 000 грн. та надання 
згоди на надання погоджень (дозволiв) на вчинення будь-яких правочинiв 
(укладання будь-яких договорiв) директорами фiлiй, представництв, 
дочiрнiх пiдприємств Товариства з АТ «Укрексiмбанк» протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття цього рiшення. Вартiсть активiв АТ ста-
ном на 31.12.2017 р. становить 3 091 662 тис.грн. Спiввiдношення гранич-
ної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 970% i бiльше. Предмет 
правочину – укладання будь-яких договорiв iз АТ «Укрексiмбанк». Загаль-
на кiлькiсть голосуючих акцiй 4 398 823 536, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 3 379 911 954, кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» 3 379 911 954, «проти» 0 прийняття 
рiшення.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР». 
2. Код за ЄДРПОУ 02969797. 3. Місцезнаходження: Україна, 11503, 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська , буд.2 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс (04142) 4-90-62 (04142) 4-90-62 5. Електро-
нна поштова адреса plb@yantar-lk.com.ua 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації www.yantar-lk.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про виплату дивідендів.

ІІ. Текст Повідомлення: Відповідно до рішення чергових загальних 
зборів акціонерів Товариства від 10.04.2018р., протокол №29/2018 за 
результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого 
за підсумками роботи Товариства у 2017 році виплатити акціонерам 

Товариства дивіденди на загальну суму 1 001 344,00 гривень. Нагля-
дова рада 23.04.2018р., протокол № 2 встановила:

- дата складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів 15.05.2018р;

- розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію, грн.: 1,28 грн. (Одна 
гривня 28 копійок).

- строк виплати дивідендів: з 01.06.2018р. по 10.10.2018р.;
- виплата суми одночасно всім особам, що мають право на отри-

мання дивідендів, з попереднім утриманням податків, передбачених 
чинним законодавством України.

Дивіденди виплачуються через депозитарну систему України.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Директор Сергієнко І.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента І.Загаль-
ні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ФiРМА «БУДКОМПЛЕКТ», 2.Код за 
ЄДРПОУ: 01274937, 3.Місцезнаходження: 18036, м.Черкаси,  
вул.Будiндустрiї,11, 4.Міжміський код, телефон та факс: /0472/ 71-02-12,  
71-02-12, 5.Електронна поштова адреса: 01274937@at24.com.ua 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: budkomplekt.at24.com.ua , 7. Відомості про прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
ІІ.Текст повідомлення: 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/18 вiд 23.04.2018року при-
йняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладання Това-
риством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: одержання Това-
риством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/
послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 
укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору 
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; до-

говорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, 
дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та ім-
портних договорів, надання послуг Товариством. 

Вартiсть активiв емiтента 3891 тис.грн. 
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 10 000 тис.грн. 
Спiввiдношення 257 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 148 263.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних 

зборах: 5 042 623. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 

5 042 623. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

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

передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. 
ІІІ.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Директор Козлов С.Д.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАЙСТЕР БРОК»,

код за ЄДРПОУ 21608094, адреса реєстрації: 03151, м. Київ, 
вул. Народного Ополчення, 12-А, повідомляє, що чергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 30.05.2018 о 9:00 за адресою: м. Київ, 
вул. Народного Ополчення, 12-А, приміщення № 7. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.05.2018. 
Реєстрація акціонерів та їх представників: 30.05.2018 з 8.00 до 8.45 
за місцем проведення зборів. 

Проект порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання 
робочих органів та затвердження порядку проведення зборів. 3.Звіт 
Директора про результати фінансово-господарської діяльності това-
риства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4.Звіт Наглядової ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту. 5.Звіт та висновки Ревізора про результати діяльності 
товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2017р. 7.Розподіл 
прибутку. Затвердження розміру річних дивідендів. 8.Визначення 
основних напрямів діяльності товариства на 2018р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товари-
ства за 2017/2016 роки у тис. грн.: Усього активів 86285/12862; Осно-
вні засоби 67/67; Довгострокові фінансові інвестиції 0/0; Запаси 0/0; 
Сумарна дебіторська заборгованість 14776/6188; Грошові кошти та їх 
еквіваленти 4085/27; Нерозподілений прибуток 88/46; Власний капі-
тал 7272/7230; Статутний капітал 7000/7000; Довгострокові 
зобов’язання 0/0; Поточні зобов’язання 79013/5632; Чистий прибуток 
42/10; Вартість чистих активів 7272/7230; Середньорічна кількість ак-
цій (шт.) 70000000; Викуплено власних акцій на загальну суму 0/0; 
Чисельність працівників на кінець періоду 7/7.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку 
денного за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 12-А, 
приміщення № 7 з 11-00 до 13-00 у роб.дні. Відповідальний за поря-
док ознайомлення з документами – Семененко М.О., тел. 0679684467. 
Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень розміщено 
на веб-сайті masterbrok.bz.ua. Директор Семененко М.О. підтверджує 
достовірність наведеної інформації.

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 «УКРАЇНСЬКА iНОВАЦiЙНО-
ФiНАНСОВА КОМПАНiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@uifc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ УIФК (далi - Товариство) вiд 
24.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, 
а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК».

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 920 318 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 271,65 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 519 600 штук. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 2 871 650 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2 871 650 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор  Бобриньов Олег Володимирович
 (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)
  25.04.2018 
  (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 «УКРАЇНСЬКА iНОВАЦiЙНО-
ФiНАНСОВА КОМПАНiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@uifc.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ УIФК (далi - Товариство) 
вiд 24.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних 
правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством.

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 000 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 920 318 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 217,32 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 519 600 штук. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 2 871 650 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2 871 650 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ УIФК (далi - Товариство) 
вiд 24.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних 
правочинiв, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо 
встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою.

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 000 млн. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 920 318 000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 217,32 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4 519 600 штук. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 2 871 650 штук. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 2 871 650 штук. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 

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

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

2. Найменування посади 
Генеральний директор  Бобриньов Олег Володимирович
 (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)
  25.04.2018
  (дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ за 2017 рік
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Брацлавське спеціалізоване підприємство «Агромаш», місцезнахо-
дження 22870, Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, 
вулиця Незалежності, 49, код за ЄДРПОУ 00902470, міжміський код та 
телефон (04331)5-12-02. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2018 року. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http:// www.00902470.pat.ua. 

4. Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит», ЄДРПОУ 30687076. 
5. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 20 квітня 2017 року. 

Кворум Зборів 100%. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної 
комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань 
порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секре-
таря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт ди-
ректора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ре-
візійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської ді-
яльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової 

ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття 
збитку) за 2016 рік. 8. Внесення змін до статуту Товариства та викладен-
ня і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників 
на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної 
реєстрації статуту. 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Поло-
жень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про 
Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про 
виконавчий орган». 10. Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. ПРИ-
ЙНЯТІ РІШЕННЯ. Затверджені: звіт Директора, Наглядової ради, Реві-
зійної комісії, річний звіт Товариства, розподіл прибутку за 2016 рік, Змі-
ни до Статуту та Положень, в тому числі зміна адреси з вул.Енгельса на 
вул.Незалежності. Прийнято рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів з 20.04.2017 року до 20.04.2018 року, гра-
ничною сукупною вартістю 1 млн.грн. Позачергові збори не скликалися. 
Змін та доповнень до порядку денного не вносилося.

6. Дивіденди. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товари-
ства дивіденди Емітент у звітному та попередньому періодах не нарахо-
вував і не виплачував.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Повідомлення 
про виникнення особливої нерегулярної інформації емітента

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 
ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»; 1.2. Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ емітента: 02424856;1.3. Місцезнаходження: 28000, 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Будівельників,40; 
1.4.Телефон та факс емітента: 05235-4-04-09,4-34-04; 1.5.Електронна 
поштова адреса: 02424856.at24@com.ua ; 1.6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.afdb.com.ua. 1.7. Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.II. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ « ОФДП» 
20.04.2018р. прийнято рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 20.04.2018р. 
до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 
30.04.2019р., якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде 
предметом даних правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товари-
ства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: правочинiв, 
направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, 
кредитiв), договорiв поставки, купiвлi-продажу (в тому числi майна Това-
риства), надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв 
поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), 
договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi 
стосовно нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв на суму 
бiльшу нiж 1 858 000 гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах 
США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 
день пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Пiд значним правочином 
слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазна-
чену вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi 
Товариством. Уповноважити з правом передоручення Директора Това-
риства на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з 
правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших 
документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазна-
чених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного 
перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє 
схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та 
Статуту Товариства. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного 
правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової 
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв То-
вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також мож-
ливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3633601шт., Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах – 3 633 599 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували « ЗА» - 3 633 599 шт., Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували « ПРОТИ» -0.

ІІІ.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством України Директор Ковальчук Віктор Петрович. 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80, 26 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСiЛЬБУД», ідентифікаційний код юри-
дичної особи 01351032, місцезнаходження 11101, Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Правди, буд. 64, міжміський код і телефон емітента 04148 
43773. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію  
www.ovrsbd.ho.ua. 

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

5. Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори були проведе-
ні 30.09.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання 
членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення 
про припинення їх повноважень. 2.Визначення порядку та способу засвід-
чення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосу-
вання. 3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціоне-
рів. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 
2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 
2016 рік. 5.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 6.Затвер-
дження річного звіту за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, 
отриманих за результатами роботи в 2016 році. 8.Прийняття рішення щодо 
зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне 

акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування То-
вариства. 9.Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому 
числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність 
вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення 
його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповнова-
жених) на підписання Статуту в новій редакції. 10.Про скасування: Поло-
ження про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення 
про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів 
(кодексу) корпоративного управління Товариства. 11. Затвердження в новій 
редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про ви-
конавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, 
Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) 
корпоративного управління Товариства. 12.Прийняття рішення про припи-
нення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 
Товариства. 13.Про визначення кількісного складу та строку повноважень 
членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладати-
муться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх ви-
нагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання догово-
рів з членами Наглядової ради. 14.Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 16.Обрання 
директора Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань 
порядку денного, відсутні. З усіх питань, що розглядалися на зборах, були 
прийняті рішення. 

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

Директор ____________ Волощук Олександра Олександрiвна

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00377213
3. Місцезнаходження 45400, Україна, Волинська обл., м. Новово-

линськ, вул. Павлова, 39.
4. Міжміський код, телефон та факс (03344)33006(03344)33006
5. Електронна поштова адреса nvhlib@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 00377213.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ii. Текст повідомлення
24.04.2018 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного 

товариства «Нововолинський хлібозавод» прийнято рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
значні правочини та правочини щодо яких є заінтересованість, в тому чис-
лі але не обмежуючись: договори купівлі-продажу сировини, матеріалів та 
виробничого обладнання, договори позики, договори про внесення змін та 
доповнень до даних договорів та/або будь-яких інших договорів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення цих 
річних Загальних Зборів акціонерів Товариства на загальну суму 20 млн. 
(двадцять мільйонів) гривень.

Гранична сукупність вартості правочинів: не перевищує еквівалент 
20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 29 865 000,00 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках): 66,96802%.

Станом на 18 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 709 316 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 709 316 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» прийняття рішення 709 316 шт.Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

Директор Штунда М. Ю. підпис, м. п. 24.04.2018 р.

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «АГРОПРОММАШ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05425164
3. Місцезнаходження: 08133 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 545 51 85, 044 545 51 85
5. Електронна поштова адреса: agroprommash@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Посадова особа член наглядової ради Чекурда Вікторія Георгіївна (по-

садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) достроково 
припинила повноваження 24.04.2018р. Володіє часткою в статутному ка-
піталі емітента 40,6825%.Непогашеної судимості за корисливі злочини не-
має. Протягом своєї діяльності обіймала посади: член наглядової ради з 
09.04.2014р.по даний час. Рішення прийнято загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «Агропроммаш» (протокол № 1 від 24.04.2018р.)

Посадова особа член наглядової ради Фісак Марк Андрійович - пред-
ставник акціонера Фісак Л.Я.(посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) достроково припинила повноваження 24.04.2018р.  
Акціями товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі зло-
чини немає. Протягом своєї діяльності обіймала посади: член наглядової 
ради з 25.04.2017р. по даний час. Рішення прийнято загальними зборами 
акціонерів ПрАТ «Агропроммаш» (протокол № 1 від 24.04.2018 р.)

Посадова особа член наглядової ради Фісак Лариса Яківна (посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 24.04.2018р. 
строком на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,429994%.Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Протягом 
своєї діяльності обіймала посади: член наглядової ради з 10.03.2004р по 
25.04.2017р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Агропроммаш» (протокол № 1 від 24.04.2018р.)

Посадова особа член наглядової ради Фісак Марк Андрійович - пред-
ставник акціонера Фісак М.І. (посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних) призначена 24.04.2018р. строком на 3 роки. Акціями 
товариства не володіє.Непогашеної судимості за корисливі злочини не-
має. До призначення на посаду інших посад не обіймав. Рішення прийня-
то загальними зборами акціонерів ПрАТ «Агропроммаш» (протокол № 1 
від 24.04.2018р.)

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

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

2. Голова правлiння Панасенко Володимир Афанасійович
25.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство 
по племінній справі у тваринництві»

2. Код за ЄДРПОУ: 00691872
3. Місцезнаходження: 23208, Вінницька область, Вінницький район, 

село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04341) 32212
5. Електронна поштова адреса: par@03329338.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00691872.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. Загальні збори приймають рішення про попере-

днє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з  
24 квітня 2018 року по 24 квітня 2019 року (включно), вартість яких перевищує 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кре-
дитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських устано-
вах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або 

укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. до-
говору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх 
осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські 
правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-
якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на 
вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не 
може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 1000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 3068 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 32,594%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 4602971 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах – 3962861голоси; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 3962861 голоси; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Тютюнник В.О. 24.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ У ТВАРИННИЦТВІ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1 Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «не-
мирівське районне підприємство «Агромаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 03567374
3. Місцезнаходження: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця 

Соборна 208.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04331)22730
5. Електронна поштова адреса: par@03567374.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.03567374.pat.ua.
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2018 

року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Немирівське районне підприємство «Агромаш». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-

дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані 
з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення 
яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може пе-
ревищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 1 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 2 709,7 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 36,9%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 3571016 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 3531112 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 3531112 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Гнасько П.П. 24.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «ви-
щеольчедаївське»

2. Код за ЄДРПОУ: 00385520
3. Місцезнаходження: 23441, Вінницька область, Мурованокуриловець-

кий район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7»А».
4. Міжміський код, телефон та факс: (04356) 3-64-32
5. Електронна поштова адреса: par@00385520.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// www.00385520.pat.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 24 квітня 2018 

року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Вищеольчедаївське». 
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 24.04.2018 р. по 24.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-

дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-
чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов’язані з 
діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення 
яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може пе-
ревищувати 5 000 000,00 (п’ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 5 000 тис.грн. 
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 2 457 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 203,5%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 5293189 шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 5293189 голосів; кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 5293189 голосів; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Директор Дмитрук В.І. 24.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ»
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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 «ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33528158
3. Місцезнаходження: 69015 м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (061) 283-18-76, +38 (061) 

283-18-10
5. Електронна поштова адреса: nіkolay.tіmohіn@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припине-

но 
повно-

важення)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по-

батькові або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 
видав) або 

код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припине-

но 
повнова-

ження

Ревізор Тучинський 
Валентин 

Валентинович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Припинено повноваження згідно з рішенням Загальних зборів товари-
ства від 24.04.2018 (Протокол № 20 від 24.04.2018) у зв'язку зі змінами 
корпоративної політики. Підстава прийняття рішення - п. 9.2 Статуту 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. На посаді перебував з 19.04.2011. Акціями емітента не володіє. На 
посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не 
призначено (не обрано).

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

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

2. Генеральний директор  Тимохін М. М.
24.04.2018

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

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ГОРОДЕНКiВСЬКИЙ СИРЗА-
ВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00445720
3. Місцезнаходження: 00445, Iвано-Франкiвська область, 

Городенкiвський район, мiсто Городенка, вулиця Височана, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (03430) 2-27-22 (03430) 2-27-22 
5. Електронна поштова адреса: kutsik@uamilk.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: gsz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ii. Текст повідомлення

Посадова особа Голова Правлiння Ергешова Анжелiка Михайлiвна 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
звiльнено з посадi 23.04.2018 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% ста-
тутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi стано-
вить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 11.09.2013 р.; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв 
рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прий-
няття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол Нагля-
дової ради № 35 вiд 23.04.2018 року.

Посадова особа Голова правлiння Настоящий Iгор Володимирович 
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призна-
чений на посаду з 24.04.2018 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0 статут-
ного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi стано-
вить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 
директор-розпорядник ТОВ «Торговий дiм «Молочна країна», директор-
розпорядник ТОВ «Захiдагроiнвест», директор-розпорядник ТОВ 
«Полiсся-Агротрейд» ; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Строк, на який обрано особу: згiдно законодавства та 
статуту. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, при-
чина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол 
Наглядової ради № 35 вiд 23.04.2018 року.

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 Ергешова Анжелiка Михайлiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.04.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр». 2.Код за ЄДРПОУ: 
05471885. 3.Місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл, 
Старокостянтинiвський р-н, с.Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26. 4.Між-
міський код, телефон та факс: 0385432476, 0385432476. 5.Електронна 
поштова адреса: pat-stkkaryer@ukrgranit.org. 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: ukrgranit.org. 7.Вид особливої інформації: відомості  
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину.

ii. Текст повідомлення
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «Старокостянтинiвський спецiалiзований кар»єр» (Протокол 
№1 загальних зборiвакцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину. Схва-
лено та затверджено умови правочину, що укладений з ТОВ II 
«Цеппелiн Україна ТОВ», договiр купiвлi-продажу №СС1991 вiд 

06.03.2018 р. на придбання Дорожньої фрези Caterpillar PM620. 
Гранична сукупнiсть вартiсть правочину 14019 тис. грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
51237 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 27,36%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 21494953 шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 
18835578 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 
18835578 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«ПРОТИ» - 0 шт.

Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного право-
чину не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товари-
ства: не визначалось.

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

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

Голова правлiння Романюк Володимир Вiталiйович 23.04.2017
Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище керівника) дата

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРОКОСТЯНТИНiВСЬКИЙ СПЕЦiАЛiЗОВАНИЙ КАР’ЄР»
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕ-
КОМ", 33792630, 87500 Донецька область 
м. Марiуполь вул. Краснофлотська, буд. 170, 
(0629) 35-93-25

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://33792630.smida.gov.ua/

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 
«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 використову-

ється 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 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 

прийняття рішення про виплату дивідендів.
ІІ. Текст повідомлення

№ з/п Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивіден-
дів, що підляга-

ють виплаті, 
грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів

1 2 3 4 5
1 25.04.2018 5688000 15.05.2018  - 

25.10.2018
безпосеред-
ньо акціоне-

рам
Зміст інформації:
Вiдповiдно до ст. 49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшенням 
акцiонера (Рiшення №61 вiд 25.04.2018р., далi - Рiшення) було 
вирiшено здiйснити виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 
в 2017 роцi в розмiрi 5 688 000,00 грн., решту прибутку Товариства 
за 2017 рiк вирiшено направити на подальший розвиток Товари-
ства. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв: 15.05.2018 року. Строк виплати дивiдендiв: з 15.05.2018 
року по 25.10.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо 
акцiонерам. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснюється шляхом 
виплати всiєї суми дивiдендiв кiлькома частками.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Найменування посади _________ 
(підпис)

Спященко О.Є. 
(ініціали та прізвище керівника)

Генеральний директор М.П. 25.04.2018 
(дата)

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВСК iНШУРАНС 
ГРУП», 35689942, 03040 м. Київ 
Голосiївський р-н м.Київ проспект 
Голосiївський, 70, (044) 228-61-58

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 
річну інформацію

http://www.vsk.ucoz.org

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКО-
ВОЛЬТНИХ iЗОЛЯТОРiВ», 00214652Донецька , Слов’янський, 
84105, Слов’янськ, Краматорська,79 (0626)668020,(06262)34332 ,

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.szvi.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма 
«Аудит-Менеджер», 40949336 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): У 2017 році чергові загальні збори не 
відбувалися у зв’язку проведенням за місцем розташування ПАТ «СЗВІ» 
АТО та по теперішній час проводиться АТО у Донецькій області. Останні 
чергові загальні збори акціонерів Товариство проводило у 2013 році, кво-
рум зборів – 92,6745

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

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

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 12168 13481
Основні засоби (за залишковою вартістю) 494 535
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 11119 12391
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 8824 9186
Статутний капітал 20096 20096
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11720 -11396
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 3344 4295
Чистий прибуток (збиток) на одну прос ту 
акцію (грн)

-0.00090 -0.00105

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

-0.00090 -0.00105

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 401918800 401918800
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутно-
го капіталу

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

0 0
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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів ПРАТ «РАДЕХiВСЬКЕ АТП 14629» 

Код ЄДРПОУ 03114796, Місцезнаходження: 80200, м. Радехiв, 
вул. Б. Хмельницького, 130

24.04.2018 року Загальні збори акціонерів ПрАТ «Радехівське АТП-
146292 прийняли рішення про надання згоди голові правління підприєм-
ства на вчинення правочинів цивільного характеру на суму 400 тис грн.. 
(взяття банківського кредиту, застава майна). Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину 400 тис. грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 770.00 (тис). Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 51.94%

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів ПрАТ «Радехiвське АТП 14629» 

Код ЄДРПОУ 03114796, Місцезнаходження: 80200, м. Радехiв, 
вул. Б. Хмельницького, 130

24.04.2018 року Загальні збори акціонерів ПрАТ «Радехівське АТП-
146292 прийняли рішення прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів цивільного характеру на суму 400 тис грн.. 
(взяття банківського кредиту, застава майна). Ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом правочину 400 тис. грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності 770.00 (тис). Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 51.94

ПрАТ «Радехiвське АТП 14629»

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 «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
ШАМПАНСЬКИХ ВИН», 32224466, 
65058 Одеська область д/н м.Одеса 
Французський б-р, буд.36, 
00(048)7344801,630414

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.champagne.odessa.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Промбуд - 2», Код за ЄДРПОУ 01270032, 
адреса: Україна, Харківська обл., 61018, м. Харкiв, провул. 23 Серпня, 2, 
тел.: (057) 345-01-60

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://kharkiv-prombud.pat.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ,

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВ-
РОАУДИТ», Код за ЄДРПОУ 24474300

5. Інформація про загальні збори: 
12.06.2017 проведено позачергові загальні збори. 
Питання порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї.

2. Про внесення змiн до рiшення зборiв вiд 20 травня 2014 року (п.10 
порядку денного) про передачу корпусiв 1 та 2 по вул.Валентинiвськiй, 46-А 
як житлових будинкiв. 

Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1. Обрати головою зборiв Воловика В.С., секретарем зборiв Гончаро-

ву Т.В.
2. Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб у наступному складi:
- Iлюха Л.I.; Ржевський В.А.; Погожих В.М.
3. Протокол № 1 та № 2 засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голо-

сування затвердити. 
4. Внести змiни у рiшення загальних зборiв акцiонерiв публiчного 

акцiонерного товариства «Промбуд - 2» (п.10 порядку денного) вiд 20 трав-
ня 2014 року, а саме:

- передати у комунальну власнiсть м. Харкова корпуси № 1 та № 2 по 
вул. Валентинiвськiй, 46-А як житловi будинки згiдно Рiшення 10-ї сесiї 
Харкiвської мiської ради 7-го скликання вiд 21.12.2016 р. «Про комунальну 
власнiсть м. Харкова» (додаток 6, пункт 1).

6. Інформація про дивіденди: Дивiденди за 2016 рiк не нараховува-
лись у зв`язку з вiдсутнiстю рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Дивiденди 
за 2017 рiк не нараховуються у зв`язку з отриманими збитками та 
вiдсутнiстю рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМБУД - 2»

 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифі-
каційний код юридичної особи, місцезнахо-
дження, міжміський код і телефон емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ», 00282406, 11505 Житомирська область Коростенський р-н 
м.Коростень вул.Маяковського, 78, (04142) 9-61-65

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

korostenzzbsh.constanta.dp.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності

Приватна аудиторська фірма «ІНТЕЛЕКТ», 31231755

5. Інформація про загальні збори. Загальні збори акціонерів не проводились, тому що власником усіх акцій Товариства є Держава в особі  
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», правління якого виконує функції Загальних зборів Товариства.
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного періоду У звітному періоді

за простими акціями за привілейованими 
акціями

за простими акціями за привілейованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.  1090500.00  0.00  6037887.00  0.00
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.  0.00  0.00  6037887.00  0.00
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів 

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які 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, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФiКАЦiЇ «КОРОСТИШiВГАЗ», 
20413052, Україна, Житомирська обл., Коростишiвський р-н, 12501, 
м. Коростишiв, вул. Київська,55, (04130) 5-80-33.

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: korostyshivgaz.com.ua

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 «iПОДРОМ», 31505914, 
65023 Одеська область м. Одеса 
вул. Дiгтярна, 12, (044) 484 35 54

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.ipodrom.informs.net.ua

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 АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УШИЦЬКИЙ КОМБІ-
НАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00110177
3. Місцезнаходження: 11563 Житомирська область, Коростен-

ський  р-н с. Гулянка, вул. Молодіжна, 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142 55907, 04142 55907
5. Електронна поштова адреса: depozit@ukbm.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ukbm.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів - 25.04.2018 року.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні 

збори акціонерів.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характе-

ру - Договори, укладені у 2017 році на поставку щебеневої про-
дукції

Загальна сукупна вартість правочинів - 675 мільйонів гривень. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності - 48 526 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) 
- 1 391%.

Загальна кількість голосуючих акцій -14 412 234 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах - 14 411 664 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення - 14 411 664 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення 0 шт.
iii. Підпис 

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

2. Генеральний директор  Вербицький В.П.
25.04.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

2. Код за ЄДРПОУ: 38514375
3. Місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 525 22 45, (044) 498 24 00
5. Електронна поштова адреса: Bank@unisonbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.unisonbank.
com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: 
зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкла-

дів фізичних осіб від 19.04.2018 № 1139 «Про зміну уповноваженої осо-
би Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» звільне-
но від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову 
адміністрацію та відкликані всі повноваження тимчасового адміністра-
тора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН», 
делеговані Фондом начальнику відділу запровадження планів врегулю-
вання неплатоспроможності банків Шевченку Андрію Миколайовичу 
(паспорт серія СН номер 456866, виданий Мінським РУГУ МВС України 
в м. Києві від 26.03.1997), з 20.04.2018. Перебував на посаді з 
28.04.2016. Шевченко А.М. часткою у статутному капіталі банку не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

З 20.04.2018 призначено уповноваженою особою Фонду на тим-
часову адміністрацію та делеговано всі повноваження тимчасового 
адміністратора ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», визначені Законом України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному про-
фесіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відді-
лу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департа-
менту управління активами Федорченку Андрію Володимировичу 
(РНОКПП 2736408936) до дати отримання рішення Національного 
банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації  
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН». Уповноважена особа Фонду приступила до 
виконання обов’язків з 20.04.2018. Федорченко А.В. (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, акціями ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» 
не володіє. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: директор, 
провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності 
банків.

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: Уповноважена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб Федорченко А.В. 

24.04.2018
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

ПАТ «МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА 
ФАБРИКА «МРІЯ» 

за 2017 рік
i. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя», 
00307253Закарпатська , Мукачiвський 
район, 89600, м. Мукачево, 
вул. Матросова, 13 (03131) 23018,

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

25.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

www.mriya.pat.ua

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

ТОВ «Аудиторська компанiя Варiанта», 
33360313

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

26.04.2017 року відбулись чергові Загальні 
збори акціонерів Товариства .Кворум 
98,95%.
Порядок денний
1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря та 
затвердження регламенту роботи загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту генерального директора. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi акцiонерного 
товариства у 2017 роцi.
3.Звiт Наглядової ради за 2016 р. Прий-
няття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради Товариства.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту та висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту, (балансу ) 
Товариства за 2016р.
6. Визначення та затвердження порядку 
розподiлу прибутку (покриття збитку) 
Товариства за пiдсумками роботи у 2016р.
7. Про затвердження рiшень прийнятих 
Наглядовою радою в 2016 роцi
По всiх питаннях порядку денного рiшення 
прийнятi.

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

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 Єди-
ним державним реєстром юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код 
та телефон емітента

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАГАЗ», 03351208, 65003 
Одеська область м.Одеса 
вул. Одарiя, буд.1, 048705-36-80

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

odgaz.odessa.ua

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

Незалежна аудиторська компанія 
ТОВ «Інтераудит», 22451312

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 21.04.2016р.
Перелiк питань порядку денного:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї.2.Звiт 
Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 
2015 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 
2016 рiк.
3.Звiт Наглядової ради про проведену 
роботу за 2015 рiк.4.Звiт Ревiзiйної 
комiсiї про свою дiяльнiсть за 2015 рiк та 
висновок щодо рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2015 рiк.
5. Про затвердження рiчних звiту та ба-
лансу, розподiл прибутку та збиткiв То-
вариства за 2015 рiк.6.Про попереднє 
схвалення правочинiв на закупiвлю, 
реалiзацiю та транспортування 
(розподiл) природного газу.
Згiдно рiшення Наглядової ради Товари-
ства скликанi загальнi збори Товариства 
та затверджено порядок денний.Осiб 
(особи), що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного 
вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку 
денного не вiдбувалося. 
Результати розгляду питань порядку 
денного: по всiм питанням порядку ден-
ного були прийняттi вiдповiднi рiшення 
(згiдно проектiв рiшень), а саме: по пи-
таннях порядку денного з №№ 1 по 6 
було прийняте рiшення «ЗА»

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

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ 
«РИНОК СiЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦiЇ 
«ГЕКТАР», 37759534, Україна Одеська обл. Бiляївський р-н 67600  
м.Бiляївка вул. Ленiна, буд. 36, 0486860173

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: hektar@emitents.net.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінан-
сової звітності: АКФ «ГРАНТЬЄ» у виглядi ТОВ, 21026423

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 

М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ»
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Київ-
ський експериментальний м'ясопереробний завод «Дарницький», 31747895, 
вул. Сортувальна, 5, м. Київ, Дарницький район, 02081, (044) 503-78-16

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: http://31747895.infosite.com.ua/
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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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«СКАДОВСЬКПОБУТСЕРВiС», 
14137814Херсонська , Скадовський, 75700, 
Скадовск, Незалежностi,121 (05537)5-23-62,

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

26.04.2018

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

sbs.ks.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФЕДІР»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«ФЕДIР», 21523587м. Київ , 03065, 
м.Київ, бул. I. Лепсе, 55 (044) 497 80 32,

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

25.04.2018

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

https://smida.gov.ua/db/
participant/21523587

Директор  Оношко Сергiй Федорович

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ 
«АКСiОМА», 31940888 Харківська , 
Шевченкiвський, 61058, м. Харкiв, вул. Данилев-
ського, б. 18 (057)7602611,

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

24 квітня 2018 року

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

http://axioma.emitents.net.ua/ua

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

Аудиторська фiрма «Cтройаудит» Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю, 23914106 

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

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 399117,6 404932,5
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

213908,4 215857,7

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 14920,4 14298,9
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

37797,9 28754,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 661,0 81,7
Власний капітал 94794,7 93378,4
Статутний капітал 5500,0 5500,0
Нерозподілений прибуток (непокри-
тий збиток)

8525,4 4439,0

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

111591,9 116791,9

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

192731,0 194762,2

Чистий прибуток (збиток) 2521,3 4086,4

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТАРОКОСТЯНТИНiВСЬКИЙ 
СПЕЦiАЛiЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр». 2.Код за ЄДРПОУ: 
05471885. 3.Місцезнаходження: 31134, Хмельницька обл, 
Старокостянтинiвський р-н, с.Красносiлка, вул. Кар’єрна, 26. 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: 0385432476, 0385432476. 5.Електронна по-
штова адреса: pat-stkkaryer@ukrgranit.org. 6.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: ukrgranit.org. 7.Вид особливої інформації: відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів

ii. Текст повідомлення
20.04.2018 р. Загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «Старокостянтинiвський спецiалiзований кар»єр» (Протокол №1 
загальних зборiв акцiорнерiв вiд 20.04.2018 р.) прийнято рiшення: на-
дати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв 
(договорiв купiвлi-продажу, поставки (в тому числi i зовнiшньоекономiчнi), 
позики, отримання кредитiв, перевезення, транспортного експедиру-
вання, оренди, зберiгання, надання послуг, комiсiї, застави, поруки, 
iпотеки, вiдступлення права вимоги, банкiвського вкладу, банкiвського 
рахунку, пiдряду та iнших господарських договорiв), якi можуть вчиня-
тись Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прий-
няття такого рiшення (з дня проведення даних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв) вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства з граничною су-
купною вартiстю 300 000 000 грн. (триста мiльйонiв грн.). Без отриман-
ня додаткового рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв 
акцiонерiв:- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати 
умови зазначених вище значних правочинiв з усiма можливими змiнами 
та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством,- уповноважити 
голову правлiння Товариства укладати зазначенi вище значнi правочи-
ни з усiма змiнами та доповненнями до них, та здiйснювати всi необхiднi 
дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства зазначених вище значних 
правочинiв виключно за умови отримання у кожному конкретному ви-
падку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товари-
ства. Гранична сукупнiсть вартiсть правочинiв 300 000 тис. грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi –  
51237 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 585,51%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 21494953 шт. Кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах - 18835578 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 18835578 шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» - 0 шт.

Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочи-
ну не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства: не 
визначалось.

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

Голова правлiння Романюк Володимир Вiталiйович 23.04.2017
Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище керівника) дата
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», 19405366, 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ло-
моносова, 34, (067) 575-61-20

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://stockmarket.gov.ua

http://19405366.infosite.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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ 
«СiМiНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 
23154533 місцезнаходження: 
вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 
Україна, 02660, тел. 096 108-51-21

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

siminvest.uafin.net

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 
«ЕКСiМЕД», 23382040, 02160, 
м. Київ, Харківське шосе, 50, 044 
5109210

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://www.eximed.net.ua/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕР-
НА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДО-
КАНАЛ», 03327664, вул. Лейпцизь-
ка, 1-А, м. Київ, 01015, (044) 280-15-61

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.vodokanal.kiev.ua

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Запорiжтрансформатор"
2. Код за ЄДРПОУ 00213428
3. Місцезнаходження 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(061)270-39-00 (061)270-30-83

5. Електронна поштова адреса irina.shapovalova@ztr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.ztr.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
23.04.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-

ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 358645 
тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi 
за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 7.73%. 
Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 
ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочи-
ни чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

23.04.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до генеральної кредитної угоди, вартiсть правочину: 358645 
тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi 

за 2017 рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 7.73%. 
Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту 
ПрАТ «ЗТР» до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочи-
ни чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх пред-
метом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

23.04.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до iпотечного договору. Вартiсть правочину: 91462 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 1.97%, але згiдно 
з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру 
правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого май-
на.

23.04.2018 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання зго-
ди на вчинення ПрАТ «ЗТР» значного правочину, предметом якого є вне-
сення змiн до договору застави. Вартiсть правочину: 118309 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПрАТ «ЗТР» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 
рiк складає 4639332 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «ЗТР»: 2,6%, але згiдно з 
положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПрАТ «ЗТР» 
до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, 
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 
100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.

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 Клейнер Iгор Саулович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАПОРiЖТРАНСФОРМАТОР”
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ», код за ЄДРПОУ 
05761614, 84610, Донецька обл., міс-
то Горлівка, Калiнiнський район, ву-
лиця Горлівської дивiзiї, будинок 10, 
050-3477725

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

24.04.2018 р.

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

http://stirol.ostchem.com/ua/
aktsioneram/rehuliarna-richna-
informatsiia-tovarystva

Річна інформація 

ПРАТ «ВОЮТИЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» 
за 2017 рік, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних 

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Воютицький цегельний завод», Код за ЄДРПОУ 20804083, Місцезнахо-
дження :81454 Львівська обл., Самбiрський р-н, , с. Воютичi, Шкiльна, 10А; 
Тел. (0236) 41325.

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: vcz.emiti.net

Річна інформація 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ»
 за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ 
ХОЛОДОКОМБIНАТ», код ЄДРПОУ 
01553706, 
Львівська обл., 79025, м.Львiв, 
вул. Повiтряна, 2,  
тел. (032) 245-87-69

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

www.limo.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ФОНДОВИЙ 
ДiЛЕР», 31746520, проспект 40-рiччя 
Жовтня,120, корп.1, м.Київ, Голосiївський, 
03127, Україна, (044)354-24-87

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

24.04.2018

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

www.fondoviy.uafin.net

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПОВОРСЬКЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПiДПРИЄМСТВО», 00902582, 
Волинська , Ковельський, 45050, смт. По-
ворськ, вул. Робiтнича, 5, (03352) 95448

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

21.04.2018

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

http://00902582.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 у офіційному 

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ГАЗЕТА 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ", 
02472200, 87515 Донецька область д/н 
мiсто Марiуполь проспект Миру 19, 
(0629)526642

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.pr.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 "АЛЬФА-
СИСТЕМБУД", 05520218Сум-
ська , Зарiчний р-н, 40030, м. Суми, 
вул. Воєводiна, буд.4 (0542) 60-43-53,

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

05520218.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 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 
«БАНКiВСЬКА АКЦiОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНiЯ»,
 21539832 03049, м. Київ, Солом'янський район, вул. Курська, 10 (044) 495-85-

10
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 річну 

інформацію: http://21539832.smida.gov.ua/
Голова Правління  Мусійчук С.М.

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите) розміщення  

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВА 
РЕМОНТНО-БУДiВЕЛЬНА 
ДiЛЬНИЦЯ №7», 05445451, 
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
16500, м. Бахмач, вул. Перемоги,1 
(046-35)-2-15-91, 2-16-95,

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

23.04.2018

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

http://shrbd7.net.ua/

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВМiСЬКБУД-1»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВМIСЬКБУД-1», 24595667, 
04205, Київ, Тимошенка, 
29Б,0442386672

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
pkmb-1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ»

Річна інформація емітента за 2017 рік, приватного акціонерного 
товариства

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН-
НЯ», 00220183, 93405 Луганська область 
Луганська обл. місто Сєвєродонецьк , 
проспект Центральний, 59, 0645227529

2. Дата розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

25.04.2018

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

http://atzvіt.com.
ua/00220183/

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, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПУСКОНА-
ЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 
УПРАВЛiННЯ», код 00912681
45608. Волинська область , Луцький 
район, с. Полонка, вул. Перемо-
ги, 17а тел.(0332) 70-85-18

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

00912681.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 16127»
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 
«Тернопільське автотранспортне підприємство 16127»; 03118883; 46002, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Галицька, 38; (0352) 52-52-98.

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: atp_16127.te.ua.

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ЦЕНТР ЕКСПЛУАТАЦiЇ-ЗВ’ЯЗОК»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Центр експлуатацiї-зв'язок», 22826083, 
Чернігівська обл., 14010, м. Чернiгiв, 
вул. Днiпровська, 22 (0462)620600,

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

23.04.2018

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

www.cez.net.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИН-
СЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПiДПРИЄМСТВО 10507», 
05460982, 23609 Вiнницька область 
Тульчинський район, с. Нестерварка, 
вул. Польова, 1, 04335 22813,

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

www.05460982,pat.ua
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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

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, між-

міський код та телефон емітента : Приватне акціонерне товариство «Компанія 
з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КУБ», 33592401, 
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, 044 277 77 72

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних комісії :26.04.2018 р. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КУБ»

Річна інформація 

ПРАТ  
«БОНДАРІВСЬКЕ» 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БОНДАРIВСЬКЕ», 00847417, 92443, 
Луганська обл., Маркiвський р-н,  
с.Бондарiвка, вул.Дружби, б.111,  
(06464) 9-43-39

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

http://bondarivske.pat.ua

ПРАТ  
ПО РОЗРОБЦi i ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБiВ 

МЕХАНiЗАЦiЇ БУДiВНИЦТВА «МЕХБУД»
Річна інформація емітента цінних паперів  за 2017 р.

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

ПрАТ по розробцi i виготовленню засобiв 
механiзацiї будiвництва «Мехбуд», 
05418038, 03142, Київ, Академiка Крим-
ського, б.4/а 044-424-70-07.

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

: http://emitent.tetra-studio.com.ua/mehbud.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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

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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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

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
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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
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
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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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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
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
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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 № 18080/3
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
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 


