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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843 (зі змінами), пункту 3 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013р. №737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Публічним акціонерним товариством «БАНК 
«ТАВРИКА», 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, код 
за ЄДРПОУ: 19454139, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій публічного акціо-
нерного товариства «БанК «тавриКа». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного 
товариства «БАНК «ТАВРИКА» від 29 травня 2012 року 
№83/1/2012, дата видачі: 11 вересня 2012р., видане На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 106-Кф-С-а від 
10 квітня 2018 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, на підставі підпункту 2) пункту 4 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948 (із змінами), 
та відповідно до документів, отриманих від Публічного 
акціонерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУ-
ЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», код за ЄДРПОУ: 
34513446, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30, на 
скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з ану-
люванням викуплених емітентом облігацій (серія А), ска-
совано реєстрацію випуску облігацій публічного акціо-
нерного товариства «фІнанСова КомпанІя 
«СУЧаСнІ КредитнІ теХнолоГІЇ» (серія а). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Публічного акціо-
нерного товариства «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАС-
НІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (серія А) від 26.04.2013р. 
№57/2/2013, видане Національною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку, дата видачі свідоцтва: 
08.07.2013р., анульовано – розпорядження  
№ 39-Кф-С-о від 11 квітня 2018 року.

*   *   *

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами), на підставі п. 11 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), та відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, у формі Витягу від 04.04.2018 року №1003830056 
про внесення 19.03.2018 запису про судове рішення про 
визнання юридичної особи пат «Хорольський молоко-
консервний комбінат дитячих продуктів» (код за 
ЄДРПОУ: 00418113) банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури, за рішенням Господарського суду Дніпропе-
тровської області, 26.02.2018, 904/8607/17 та інформації 
ліквідатора Штельманчук М.С., отриманої листом від 
23.03.2018 року №01-34/82-03 (вх. №10201 від 
28.03.2018 року), зупинено обіг акцій ПАТ «Хорольський 
молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код за 
ЄДРПОУ: 00418113) – розпорядження № 81-Кф-З від 
06 квітня 2018 року. 

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

«11» квітня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку Хохлова Н.В., на підста-
ві рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 (зі змінами) та 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до документів, наданих прат «Гранд-
буд» (01032, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33, поверх 13, 
код за ЄДРПОУ: 34531402) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Грандбуд» (код за ЄДРПОУ: 
34531402) – розпорядження № 82-Кф-З від 10 квітня 
2018 року. 

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

«12» квітня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-

твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих ПАТ «Вінницяелектромашпостач» (адреса: 
вул. Київська, буд. 78, м. Вінниця, 21032, код за ЄДРПОУ: 
01880606) на зупинення обігу акцій пат «вінницяелек-
тромашпостач» у зв’язку з перетворенням акціонерного 
товариства, зупинено обіг акцій ПАТ «Вінницяелектромаш-
постач» (код за ЄДРПОУ: 01880606) – розпорядження 
№ 83-Кф-З від 10 квітня 2018 року. 

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

«12» квітня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу ІV 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 
№2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.12.2013 за №2128/24660 (зі змінами), та наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами та адміністрування 
пенсійних фондів «Аруна - Капітал», 36029, м. Полтава, 
вул. Соборності, буд. 72, ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 34322918, на скасування реєстрації випуску 
інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного неди-
версифікованого закритого інвестиційного фонду «Фак-
тор» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів пайового венчур-
ного недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «фактор» товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами та адмі-
ністрування пенсійних фондів «аруна - Капітал», на 
загальну суму 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, у 
кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 
1000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію про-
спекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового вен-
чурного недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «Фактор» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами та адмініструван-
ня пенсійних фондів «Аруна - Капітал», що зареєстрова-
ний 04.02.2008 року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчур-
ного недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «Фактор» Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія з управління активами та адмініструван-
ня пенсійних фондів «Аруна - Капітал» від 04.02.2008 року 
№ 1014, що видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку – розпорядження № 0306-СІ 
від 10 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-



№70, 12 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих прат «вироБниЧий КомплеКС «лІлея» 
(вул. Текстильна, буд. 7, м. Тернопіль, 46010, код за 
ЄДРПОУ: 30622600) на зупинення обігу акцій у зв’язку з 
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЛЕЯ» – роз-
порядження № 84-Кф-З від 11 квітня 2018 року. 

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

«13» квітня 2018 року

11.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонере!
приватне аКцІонерне товариСтво «БлІц-Інформ», з місцез-

находженням за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, повідомляє, що за про-
позицією акціонера Товариства включено додаткове питання до порядку 
денного загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 
24  квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: вул. мурман-
ська,  7, кімната переговорів, четвертий поверх (розкриття інформації 
в повідомленні про проведення загальних зборів шляхом розміщення її в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку здійснено 23.03.2018р.; публікація порядку 
денного була здійснена в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.03.2018 р., № 58).

Порядок денний було доповнено питанням 10: 
10. Про надання попередньої згоди на укладення Товариством дого-

ворів про внесення змін до договорів застави, а саме до: 
- договору застави майнових прав № 600-CB/PR від 02.02.2007 року;
- договору застави № 426-СВ//PR (майнових прав) від 

17.02.2006 року;
- договору застави акцій № 06.1-ЗА-26 (з майновим поручителем), по-

свідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Ковальчуком С.П., 28 квітня 2011 року, зареєстрованого за реє-
стровим №1885;

- договору застави посвідченого приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу Бичковою Т.Д., 02 лютого 2007 року, зареє-
строваного за реєстровим №433.

Про надання повноважень на підписання договорів, зазначених в да-
ному питанні порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бліц-
Інформ».

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Зборах та порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного Зборів залишаються без змін. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 593-05-06.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проек-

тами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного.

прат «Бліц-Інформ»

проект рішення по питанню, яке за пропозицією акціонера 
додатково внесено до порядку денного загальних зборів 

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «БлІц-Інформ», що 
скликані на 24.04.2018р.:

10. По десятому питанню порядку денного:
«про надання попередньої згоди на укладення товариством до-

говорів про внесення змін до договорів застави, а саме до: 
- договору застави майнових прав № 600-CB/PR від 

02.02.2007 року;
- договору застави № 426-Св//PR (майнових прав) від 

17.02.2006 року;
- договору застави акцій № 06.1-За-26 (з майновим поручителем), 

посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріаль-
ного округу Ковальчуком С.п., 28 квітня 2011 року, зареєстрованого 
за реєстровим №1885;

- договору застави посвідченого приватним нотаріусом Київ-
ського міського нотаріального округу Бичковою т.д., 02 лютого 
2007 року, зареєстрованого за реєстровим №433.

про надання повноважень на підписання договорів, зазначених 
в даному питанні порядку денного загальних зборів акціонерів 
прат «Бліц-Інформ».».

Проект рішення:
Надати попередню згоду на укладення Товариством договорів про 

внесення змін до договорів застави, а саме до: 
- договору застави майнових прав № 600-CB/PR від 02.02.2007 року;
- договору застави № 426-СВ//PR (майнових прав) від 

17.02.2006 року;
- договору застави акцій № 06.1-ЗА-26 (з майновим поручителем), по-

свідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Ковальчуком С.П., 28 квітня 2011 року, зареєстрованого за реє-
стровим №1885;

- договору застави посвідченого приватним нотаріусом Київського 
міського нотаріального округу Бичковою Т.Д., 02 лютого 2007 року, зареє-
строваного за реєстровим №433.

Уповноважити Президента Бандуру Андрія Миколайовича на підпи-
сання з боку ПрАТ «Бліц-Інформ» договорів, перелічених в даному пи-
танні порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бліц-Інформ».

приватне аКцІонерне товариСтво «БлІц-Інформ»
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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 "аГро Хiм-
центр", 23497084м. Київ , 
Днiпровський, 02090, м. Київ, вул. Ло-
бачевського, 23/4-б 044 574-29-06,

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

12.04.2018

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

http://ahr.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГеополiС»

річна інформація  
за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГЕОПОЛIС», 32093866Одеська , д/в, 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 72 (048)738-42-44,

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

10.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/32093866/

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 то-
вариСтво «ГотелЬ Голо-
СiЇвСЬ Кий», 03358529, проспект Голо-
сіївський, 93, м.Київ, Голосiївський, 03127, 
Україна, 044-259-76-73

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

10.04.2018 р.

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

http://03358529.smida.gov.ua/

приватне аКцiонерне товариСтво
«Головне СпецiалiЗоване КонСтрУКторСЬКе 

БЮро по ГрУнтооБроБниХ маШинаХ»
річна інформація за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО 
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ», 
04618079Одеська , д/н, 65003, 
м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 72 (048)738-42-44,

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

10.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/04618079/

приватне аКцiонерне товариСтво 
«термiнал»

річна інформація  
за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕРМIНАЛ», 32271584Одеська , д/в, 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 72 (048)738-42-44,

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

10.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/32271584/

приватне аКцiонерне товариСтво 
«-монолiт-»
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 «-Монолiт-», 24621422, вул.Замкова, 14, м.Тернопiль, -, 
Тернопільська, 46001, 0352431054.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: monolit.afr.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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

приватне аКцiонерне това-
риСтво СтраХова Компанiя 
«енерГореЗерв», 22910777, 
вул. Братська, 4, кв.1, Київ, Подiльський, 
04070, Україна, (044) 425-05-13

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

10.04.2018 р.

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

http://energorezerv.com/

рІЧна ІнформацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «аК-транС», 
05475162, вул. Оранжерейна,1, 
м. Київ, Шевченкiвський, 04112, 
Україна, (044) 483-84-09

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

10.04.2018 р.

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

http://ak-trans.pat.ua/
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Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА» (далі – «АТ»), 

місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, пові-
домляє, що у відповідності до положень ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні то-
вариства» (оскільки цього вимагають інтереси АТ) позачергові загальні 
збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 10:00 годині за адре-
сою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, від-
будеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за місцем 
проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, станом на 24:00 20.04.2018 р. Для реєстрації необхід-
но мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене 
відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до загальних 
зборів, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ 
(01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71), за письмовою заявою 
акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведен-
ня зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за озна-
йомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний ди-
ректор АТ Вальчук Ю.Л.

проект порядку денного:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм 

повноважень.
3. Про затвердження порядку голосування та регламенту позачергових 

Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюле-
тенів для голосування на позачергових Загальних зборах АТ.

4. Про приведення Статуту АТ у відповідність до вимог ЗУ «Про акціо-
нерні товариства».

5. Про приведення внутрішніх положень АТ у відповідність до ЗУ «Про 
акціонерні товариства» та Статуту.

проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) осо-

би, а саме: Голови комісії – Сторожука Ю.М.
2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Гене-

рального директора АТ Вальчука Ю.Л, Секретарем Загальних зборів АТ – 

Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують прото-
кол Загальних зборів акціонерів АТ, протокол про підсумки голосування на 
Загальних зборах, Статут АТ та внутрішні положення, затверджені рішен-
ням Загальних зборів, інші документи згідно Закону України «Про акціонер-
ні товариства».

3. По третьому питанню: затвердити наступний порядок голосування та 
регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні 
з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною 
комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при го-
лосуванні з другого по п’яте питання Порядку денного здійснюється Лічиль-
ною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюле-
тенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до 
вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується 
на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

4. По четвертому питанню: внести зміни до Статуту АТ, які пов’язані з 
приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства 
України у зв’язку з набранням чинності змін до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства», інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у 
новій редакції, затвердити Статут у новій редакції та, з метою належного 
оформлення Статуту згідно вимог чинного законодавства, уповноважити 
Голову та Секретаря Загальних зборів АТ підписати Статут, а Генерального 
директора АТ (з правом передоручення) – здійснити всі необхідні дії щодо 
державної реєстрації змін до Статуту АТ.

5. По п’ятому питанню: внести зміни до внутрішніх положень АТ, шля-
хом викладення їх у новій редакції, та затвердити їх, уповноважити Голову 
та Секретаря Загальних зборів АТ підписати зазначені внутрішні положен-
ня АТ.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.neo-vita.com.ua.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АТ та по-
рядок денний затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 10.04.2018 року. 
Рішенням Наглядової ради АТ також встановлено, що повідомлення про 
скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення, на підставі положень ч. 5 ст. 47 ЗУ 
«Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси АТ

Генеральний директор прат «нео вІта»  Ю.л. вальчук

приватне аКцІонерне товариСтво «нео вІта»

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

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «ГІрниК»;2.Код за ЄДРПОУ: 13928815
3.Місцезнаходження: 39631, полтавська обл., м.Кременчук, м. Кремен-

чук, вул.Київська, 85 а;4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-35-90; 
5.Електронна поштова адреса: Gornyac@gmail.com;6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.girnik.prat.in.ua;7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «Гірник» (протокол від 

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

- Голови Наглядової ради Дяченко Анатолiя Володимировича, паспорт 
КН 284107 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.12.96 р. На посаді перебував з 17.04.15 р. по 10.04.18 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Гірник» - 10 акц. на загальну суму 500,00 грн., що становить 
0,125% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Кондратюка Павла Iвановича, паспорт КН 
716489 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
21.08.98 р. На посаді перебував з 17.04.15 р. по 10.04.18 р. Розмір пакета 
акцій ПрАТ «Гірник» - 4 акц. на загальну суму 200,00 грн., що становить 
0,05% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Абрамика Володимира Ярославовича, паспорт 
КО 944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській 
області 05.12.13 р. На посаді перебував з 17.04.15 р. по 10.04.18 р. Розмір 
пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 2 акц. на загальну суму 100,00 грн., що стано-
вить 0,025% в статутному капіталі емітента;

обрані на посади строком на 3 роки (до проведення річних Загальних 
зборів):

- член Наглядової ради Дяченко Анатолiй Володимирович, паспорт КН 
284107 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
06.12.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 18.05.10 р. 
по 28.04.11 р. – Голова Правління ЗАТ «Гірник», з 28.04.11 р. – Директор 
ПрАТ «Гірник», з 17.04.15 р. - Голова Наглядової ради ПрАТ «Гірник». Роз-
мір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 10 акц. на загальну суму 500,00 грн., що 
становить 0,125% в статутному капіталі емітента;

- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович, паспорт КО 
944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській об-
ласті 05.12.13 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 
05.05.09 р. – заступник директора з маркетингу та збуту ПАТ «ККУ «Кварц»; 
з 12.04.12 р. член Наглядової ради ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій 
ПрАТ «Гірник» - 2 акц. на загальну суму 100,00 грн., що становить 0,025% 
в статутному капіталі емітента;

- член Наглядової ради Ромашко Анатолій Михайлович, паспорт КН 
623347 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл. 03.04.98 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади: з 15.11.11 р. – перший за-
ступник директора ПрАТ «Гірник»; з 10.04.18 р. член Наглядової ради 
ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 1 акц. на загальну суму 
50,00 грн., що становить 0,0125% в статутному капіталі емітента. 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» (протокол № 7 від 10.04.18 р.) 
обраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Дяченко Анатолiй 
Володимирович, паспорт КН 284107 Автозаводським РВ КМУ УМВС України 
в Полтавській обл. 06.12.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні 
посади: з 18.05.10 р. по 28.04.11 р. – Голова Правління ЗАТ «Гірник», з 
28.04.11 р. – Директор ПрАТ «Гірник», з 17.04.15 р. - Голова Наглядової 
ради ПрАТ «Гірник». Розмір пакета акцій ПрАТ «Гірник» - 10 акц. на загаль-
ну суму 500,00 грн., що становить 0,125% в статутному капіталі емітента. 

Всі обрані посадові особи є акціонерами ПрАТ «Гірник», не є представ-
никами акціонерів (групи акціонерів), не є незалежними директорами.Рі-
шенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» (протокол від 
10.04.18 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізора обра-
но Ревізором Товариства Полосухіну Світлану Анатоліївну, паспорт КН 
309220 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
18.02.97 р. строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів). Ак-
ціями Товариства не володіє. Протягом останніх 5 років займала наступні 
посади: з 05.05.09 р. по 12.10.15 р. – ПАТ «ККУ «Кварц», заступник дирек-
тора з фінансів та економіки, з 12.10.15р. – ПАТ «ККУ «Кварц», головний 
бухгалтер, з 12.04.12 р. – Ревізор ПрАТ «Гірник».Всі посадові особи непо-
гашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у 
сфері господарської, службової діяльності, не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.2. Найменування посади директор федотов Є.Г ( під-
пис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 10.04.2018
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«СКрiн»

річна інформація  
емітента

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

Приватне акціонерне товариство 
«СКРIН»; 30721640; 03126, м. Київ, 
вул. Качалова, 5-а; (044) 490-31-51

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

05.04.2018

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

http://30721640.smida.gov.ua/

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
«КиЇв-лада»

річна інформація емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВ-ЛАДА», 00233030,  
вул.  Сiм'ї Соснiних,17, м.Київ, 
Святошинський, 03134, Україна, 
(044) 591-29-55

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

10.04.2018

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

http://www.kievlada.kiev.ua/

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

Приватне підприємство «ІНФОРМА-
УДИТ», 31058616

5. Інформація про загальні збори: збори не проводились в зв'язку з тм, 
що не скликались.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались. 

приватне аКцІонерне товариСтво
 «СУла аГро»

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 товари-

Ство «СУла аГро»; 2. Код за ЄДРПОУ 03777634
3. Місцезнаходження 42127, Сумська обл., недригайлівський ра-

йон, село вільшана, вулиця леніна, будинок 57
4. Міжміський код, телефон та факс (05455) 5-63-42 5-63-42
5. Електронна поштова адреса sulaagro-emitent@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vilshana.emitents.org
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: попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. текст повідомлення
10.04.2018 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЛА АГРО» прийнято рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
будь-які договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) пору-
ки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про вне-
сення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) 
застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, 
пов’язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що пере-
вищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на мо-
мент вчинення таких правочинів;

- будь-які Договори, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, 
Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення 
змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/
або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 
граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 USD (сто мільйо-
нів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Гранична сукупність вартість правочинів: еквівалент 
100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) (2 806 720 000,00 грн.) 
на момент вчинення правочинів.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 3 126 899,86 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках за курсом 28.0672грн.): 89 760,46966%.

Станом на 03 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 44 693 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «за» прийняття рішення 44 693 шт.Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «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 Бабенко Іван Костянтинович підпис, м. п. 10.04.2018 р.

приватне аКцiонерне товариСтво «ГІрниК»
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 акцiонерне товариство 
«Гірник»

2.Код за ЄДРПОУ: 13928815
3.Місцезнаходження: 39631, полтавська обл., м.Кременчук, м. Кре-

менчук, вул.Київська, 85 а
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-35-90
5.Електронна поштова адреса: Gornyac@gmail.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.girnik.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів - 10.04.18 р. (протокол 
від 10.04.18 р.).

Відомості щодо правочинів:
Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість:укладання кре-

дитних договорів гранична сукупна вартість яких – не більше 30 млн. грн., 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 132%; укла-
дання договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними 
договорами, укладеними з ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (договорів майнової 
поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник») гранична 
сукупна вартість яких – не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 264%; укладання договорів, що за-
безпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов’язань інших фізичних чи юри-
дичних осіб перед ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», як Майновим поручителем 
чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що 
є власністю ПрАТ «Гірник») гранична сукупна вартість яких – не більше 
60  млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті  – 264%. Всі договори можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з ПрАТ «ФК 
«ПФБ КРЕДИТ» до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів (не 
пізніше 30.04.19 р.).Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 22722 тис.грн.Загальна кількість голосуючих ак-
цій  – 7558 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
Загальних зборах – 7535 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» - 7535 акції та «проти» прийняття рішення - 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Директор _______ Федотов Є.Г.
( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 10.04.2018
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.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 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови На-
глядової ради - Лавренка Миколи Миколайовича. Строк перебування на да-
ній посаді - з 07.04.2017р. Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та 
ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Санченка 
Юрія Миколайовича. Строк перебування на даній посаді - з 07.04.2017 р. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Луценка 
Івана Васильовича. Строк перебування на даній посаді - з 07.04.2017 р. По-
садова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про за-
хист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Гераси-
менка Андрія Миколайовича. Строк перебування на даній посаді - з 
07.04.2017 р. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону 
України «Про захист персональних даних» посадова особа не надала згоди 
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє по-
садова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Куєвди 
Миколи Валерійовича. Строк перебування на даній посаді - з 07.04.2017 р. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Колесника 
Олега Миколайовича. Строк перебування на даній посаді - з 07.04.2017 р. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-

ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) припинено повноваження члена Наглядової ради - Баженової 
Анастасії Анатоліївни. Строк перебування на даній посаді - з 07.04.2017 р. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) 
обрано членом Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу Миколайовича 
строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником акціонера ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, якою володiє посадова особа в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. Рiшенням Наглядової ради 
Товариства (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2018р.) Лавренка 
Миколу Миколайовича з 06.04.2018р. обрано Головою Наглядової ради Това-
риства. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду 
Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товари-
ства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 
Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» 
посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi iншi посади: Перший 
Вiце-Президент, Президент юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Санченка Юрія 
Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником 
акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: директор департаменту енергоринку та регуляторної 
політики, заступник директора з економіки, директор виробничого департа-
менту, директор виробничо- технічного департаменту юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) 
обрано членом Наглядової ради Товариства Луценка Івана Васильовича 
строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Ке-
руючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi iншi 
посади: директор департаменту технічної політики юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Герасименка Ан-
дрія Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером 
Товариства, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що скла-
дає 0,000002%. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 
Закону України «Про захист персональних даних» посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 
5-ти рокiв обiймав наступнi iншi посади: директор департаменту електрич-
них станцій юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Куєвду Миколу 
Валерійовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником 
акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: Старший Віце-Президент, Перший Віце-Президент 
юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИР-
ОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) обрано членом Наглядової ради Товариства Колесника Олега 

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГопоСтаЧалЬна КомпанІя «ЖитомироБленерГо»
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Миколайовича строком на 3 (три) роки. Посадова особа є представником 
акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА». Частка, якою 
володiє посадова особа в статутному капiталi емiтента, складає 0,000002%. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини. Керуючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про 
захист персональних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 
наступнi iншi посади: ззаступник генерального директора з фінансового ін-
вестування, Радник Президента юридичної особи.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 06.04.2018р.) 
обрано членом Наглядової ради Товариства Баженову Анастасію Анатоліївну 

строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента, що складає 0,000002%. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Ке-
руючись ст.32 Конституцiї України та ст.14 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi iншi 
посади: помічник юрисконсульта, юрисконсульт юридичної особи.

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  Шекета о.м.
10.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво 
«полтаваКУлЬтторГ»

рІЧна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Полтавакультторг», 01553095, Україна Полтавська обл. Ки-
ївський р-н 36034 Полтава Половки,72, (0532) 66-84-44

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: poltavakulttorg.ho.ua/index-1.html

рІЧна ІнформацІя емІтента цІнниХ паперІв
1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 

«Сільськогосподарське підприємство «вінницярибгосп», чісцезнахо-
дження: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н., с. Якушинці, вул. Зарічна 12, 
код за ЄДРПОУ 00476576, міжміський код та телефон 0432 56-76-38.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних 10.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію – http://www.00476576.pat.ua

4. Найменування, код ЄДРПОУ аудиторської фірми (ПІБ аудитора-
фізичної особи-підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
ЄДРПОУ 30687076. 

5.Чергові загальні збори відбулись 27.04.2017 року. Кворум зборів – 
86.9%. Порядок денний: 1.Обрання членів лічильної комісії річних загаль-
них зборів акціонерів.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 
річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження 
порядку голосування на зборах.3. Звіт Наглядової ради товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт Правління 
про фінансово – господарську діяльність за 2016 рік, прийн. рішення за на-
слідками розгляду звіту.5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.6. Розподіл прибутку та за-

твердження використання прибутку на 2017 рік.7. Внесення змін до Стату-
тів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції. 
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів На-
глядової ради.9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та стро-
ку її повноважень.10. Обрання членів Наглядової ради. 11. Прийняття рі-
шення про припинення повноважень Ревізора.12. Затвердження строку 
повноважень Ревізора. 13. Обрання Ревізора товариства.14. Затвердження 
умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення роз-
міру їх винагороди.15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

. Загальними зборами затвердили звіти: звiт правлiння i визнали робо-
ту правлiння за 2016 рiк задовiльною; звiт наглядової ради i визнали її 
роботу за 2016 рiк задовiльною. Затвердили висновки ревiзора; затверди-
ли рiчний звiт за 2016 рiк. Припинили повноваження членів Наглядової 
ради і Ревізора.Облали терміном на 3 роки членів Наглядової ради: Кри-
вовяз П. Д., Брилянт I. О., Яременко В. О. Обрали ревiзором товариства 
Дячинську Т.Д. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради та Ревiзором.

Позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.Рішення 
про виплату дивідендів було не прийняте.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди відповідно рішенням загаль-
них зборів не виплачувались.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СІлЬСЬКоГоСподарСЬКе пІдприЄмСтво «вІнницяриБГоСп»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 
товариСтво «молодІЖна мода» 

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

емітентом для розкриття інформації www.molodіzhnamoda.ho.ua 
7.Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента.
ІІ. текст повідомлення

В зв’язку із необхідністю задоволення заяви директора Товариства 
Сметаніної Л.Л. Наглядовою радою Товариства 10 квітня 2018 року при-
йнято рішення звільнити з 10 квітня 2018 року директора ПрАТ «Молодіж-
на мода» Сметаніну Леонору Леонідівну за угодою сторін відповідно до 
п.1 ст.36 КзПП України (Протокол засідання Наглядової ради від 10 квітня 
2018 року). На посаді директора Товариства Сметаніна Л.Л. перебувала з 
19.05.2009 р. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи 
на посаду директора нікого не призначено, так як рішенням Наглядової 
ради призначено виконуючу обов’язки директора Товариства.

В зв’язку із необхідністю призначення керівника підприємства Рішен-
ням Наглядової ради Товариства від 10 квітня 2018 року призначено ви-
конуючою обов’язки директора Товариства з 11 квітня 2018 року безстро-
ково Шпаковську Надію Олександрівну України (Протокол засідання 
Наглядової ради від 10 квітня 2018 року). Шпаковська Н.О. часткою в ста-
тутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Інші посади, які обіймала дана особа протягом остан-
ніх 5 років, - головний бухгалтер.

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

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

2. в.о. директора Шпаковська надія олександрівна 
11.04.2018 року.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«аГропроммаШ»

рІЧна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.agroprommash.emitents.net.ua
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повідомлення про доповнення до порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «енЗим»,
що скликані на 26.04.2018 року 

Приватне акціонерне товариство «ЕНЗИМ», код ЄДРПОУ 32278747 
(місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 27 А, кімната 
104) повідомляє про доповнення порядку денного річних загальних збо-
рів акціонерів, що призначені на 26 квітня 2018 року о 13 годині 00 хви-
лин за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, готель «Україна», 3-й по-
верх, кімната переговорів.

Проект порядку денного, що був опублікований в друкованому ви-
данні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» № 56 від 22.03.2018 року доповнено наступними пунктами:

9. Про внесення змін в усі договори забезпечення (іпотечні договори, 
договори застави та поруки), укладені між Товариством та ПАТ «СБЕР-
БАНК» з метою забезпечення виконання зобов’язань ДП «ЕНЗИМ» пе-
ред ПАТ «СБЕРБАНК» за договорами про відкриття кредитних ліній.

10. Про визначення особи/осіб, уповноваженої/их на укладання та 
підписання договорів про внесення змін в усі договори забезпечення 
(іпотечні договори, договори застави та поруки), укладені між Товари-
ством та ПАТ «СБЕРБАНК» з метою забезпечення виконання зобов’язань 
ДП «ЕНЗИМ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за договорами про відкриття 
кредитних ліній, а також на підписання інших документів, пов’язаних з 
підписанням та укладенням вищезазначених договорів.

11. Про погодження проектів договорів про внесення змін в усі дого-
вори забезпечення (іпотечні договори, договори застави та поруки), 
укладені між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» з метою забезпечення 
виконання зобов’язань ДП «ЕНЗИМ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» за дого-
ворами про відкриття кредитних ліній (додатки №№ 1-5).

проекти рішень:
9. По дев’ятому питанню:
У зв’язку із змінами умов кредитування ДП «ЕНЗИМ» в ПАТ «СБЕР-

БАНК» (надалі – Банк) за Кредитними договорами, а саме:
1) за Договором про відкриття кредитної лінії №02-М/13/94/

НКЛ-КБ від «11» грудня 2013 року (надалі за текстом цього Про-
токолу – Кредитний договір 1): 

– встановлення Ліміту Кредитної лінії в розмірі 53 142 (П’ятдесят 
три тисячі сто сорок два) долара США 10 центів;

– встановлення останнього дня дії Кредитної лінії – «10» травня 
2021 року 

- встановлення наступного графіку зниження Ліміту Кредитної лінії:
а) «10» квітня 2021р. ліміт Кредитної лінії зменшується на 26 571 

(Двадцять шість тисяч п’ятсот сімдесят один) долар США 05 цен-
тів;

б) «10» травня 2021 р. ліміт Кредитної лінії зменшується на 26 571 
(Двадцять шість тисяч п’ятсот сімдесят один) долар США 05 цен-
тів.

– встановлення комісії за управління коштами кредитної заборго-
ваності в частині внесення змін до Кредитного договору 1 в розмірі 
0,5% від суми Ліміту Кредитної лінії (еквівалент в національній валюті 
України по курсу НБУ на дату сплати);

– внесення інших змін до умов Кредитного договору 1 – у відповід-
ності до проекту договору про внесення змін до Кредитного догово-
ру 1, який викладено в Додатку № 6 до цього Протоколу.

2) за Договором про відкриття кредитної лінії №03-М/13/94/
НКЛ-КБ від «11» грудня 2013 року (надалі за текстом цього Про-
токолу – Кредитний договір 2): 

– встановлення Ліміту Кредитної лінії в розмірі 554 201 (П’ятсот 
п’ятдесят чотири тисячі двісті один) долар США 70 центів;

– встановлення останнього дня дії Кредитної лінії – «10» травня 
2021 року 

- встановлення наступного графіку зниження Ліміту Кредитної лінії:
а) з «10» травня 2018 р. ліміт Кредитної лінії зменшується щомі-

сячно, кожного 10 числа календарного місяця на 15 000 (П’ятнадцять 
тисяч) доларів США 00 центів;

б) «10» травня 2021 р. ліміт Кредитної лінії зменшується на 14 201 
(Чотирнадцять тисяч двісті один) долар США 70 центів.

- встановлення обов’язку повернути транші кредиту, видані на під-
ставі додаткових угод до Кредитного договору 2 № 1 від 13.12.2013 р., 
№ 9 від 27.11.2017 р., № 10 від 29.11.2017 р., № 11 від 30.11.2017 р., 
№ 12 від 01.12.2017 р., № 13 від 04.12.2017 р., № 14 від 07.12.2017 р., 
№ 15 від 06.02.2018 р., № 16 від 07.02.2018 р., № 17 від 08.02.2018 р., 
№ 18 від 16.02.2018 р., № 19 від 19.02.2018 р. - не пізніше ніж «10»  трав-
ня 2021 року; 

– встановлення комісії за управління коштами кредитної заборго-
ваності в частині внесення змін до Кредитного договору 2 в розмірі 

0,5% від суми Ліміту Кредитної лінії (еквівалент в національній валюті 
України по курсу НБУ на дату сплати);

– внесення інших змін до умов Кредитного договору 2 – у відповід-
ності до проекту договору про внесення змін до Кредитного догово-
ру 2, який викладено в Додатку № 7 до цього Протоколу.

3) за Договором про відкриття кредитної лінії №04-М/13/94/
ВКЛ-КБ від 11 грудня 2013 року (надалі за текстом цього Прото-
колу – Кредитний договір 3): 

– встановлення Ліміту Кредитної лінії в розмірі 223 577 (Двісті 
двадцять три тисячі п’ятсот сімдесят сім) доларів США 00 центів;

– встановлення останнього дня дії Кредитної лінії – «10» травня 
2021 року 

- встановлення наступного графіку зниження Ліміту Кредитної лінії:
а) «10» квітня 2021р. ліміт Кредитної лінії зменшується на 110 000 

(Сто десять тисяч) доларів США 00 центів;
б) «10» травня 2021 р. ліміт Кредитної лінії зменшується на  

113 577 (Сто тринадцять тисяч п’ятсот сімдесят сім) доларів США 
00 центів.

– встановлення в Кредитному договорі 3, що строк користування 
окремими частинами кредиту (траншами) може встановлюватися на 
3 (три) місяці та/або на 6 (шість) місяців; 

– встановлення, що при розрахунку змінюваної процентної ставки 
за користування кредитом в національній валюті України – гривні (яка 
розраховується за формулою UIRD 3M + М), розмір маржі Банку (М) 
для траншів кредиту, наданих на 3 місяці, становитиме 3,5%, а роз-
мір маржі Банку (М) для траншів кредиту, наданих на 6 місяців, стано-
витиме 4%;

- встановлення обов’язку повернути транші кредиту, видані на під-
ставі додаткових угод до Кредитного договору 3: № 15 від 
24.02.2017 р., № 16 від 27.02.2017 р., № 17 від 27.02.2017 р., № 18 від 
27.02.2017 р., № 19 від 27.02.2017 р., № 20 від 27.02.2017 р., № 21 від 
28.02.2017 р., № 22 від 28.02.2017 р., № 23 від 28.02.2017 р., № 24 від 
28.02.2017 р., № 25 від 28.02.2017 р., № 26 від 01.03.2017 р., № 27 від 
01.03.2017 р., № 28 від 01.03.2017 р., № 29 від 01.03.2017 р., №33 від 
31.01.2018р.- не пізніше ніж через 3 (три) місяці з моменту внесення до 
Кредитного договору 3 змін, передбачених цим питанням порядку ден-
ного; 

– встановлення комісії за управління коштами кредитної заборго-
ваності в частині внесення змін до Кредитного договору 3 в розмірі 
0,5% від суми Ліміту Кредитної лінії (еквівалент в національній валюті 
України по курсу НБУ на дату сплати);

– внесення інших змін до умов Кредитного договору 3 – у відповід-
ності до проекту договору про внесення змін до Кредитного догово-
ру 3, який викладено в Додатку № 8 до цього Протоколу.

внести відповідні зміни до всіх Договорів забезпечення (застави, 
іпотеки і поруки), які укладені Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» з ме-
тою забезпечення виконання зобов’язань ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ЕНЗИМ»(ідентифікаційний код юридичної особи 32813696) пе-
ред ПАТ «СБЕРБАНК» за вищевказаними Кредитними договорами.

10. По десятому питанню порядку денного:
Уповноважити Голову ради директорів Товариства (або іншу осо-

бу, що буде виконувати його обов’язки, або іншу уповноважену ним на 
підставі відповідної довіреності особу, зокрема, але не виключно – 
Дрозд Інну Григорівну, паспорт АА 628700, виданий Шаргородським РВ 
УМВС України у Вінницькій області 15 січня 1998 року), на укладання 
та підписання договорів про внесення змін в усі договори забезпечення 
(іпотечні договори, договори застави та поруки), укладені між Товари-
ством та ПАТ «СБЕРБАНК» з метою забезпечення виконання 
зобов’язань ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЗИМ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 32813696) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Кре-
дитним договором 1, за Кредитним договором 2 та за Кредитним 
договором 3, а також на підписання та надання до Банку інших доку-
ментів, пов’язаних з підписанням та укладенням вищезазначених до-
говорів з правом визначати всі умови (в т.ч. істотні) таких договорів 
про внесення змін з урахуванням умов цього Протоколу.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:
Погодити проекти договорів про внесення змін в усі договори за-

безпечення (іпотечні договори, договори застави та поруки), укладені 
між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» та викладені в додатках 
№№ 1-5 до цього Протоколу, які (договори про внесення змін) укладені 
з метою забезпечення виконання зобов’язань ДП «ЕНЗИМ» перед 
ПАТ «СБЕРБАНК» за Кредитним договором 1, за Кредитним догово-
ром 2, за Кредитним договором 3 (проекти договорів про внесення 
змін до Кредитного договору 1, 2, 3 викладено в Додатках № 6,7,8 до 
цього Протоколу).

наглядова рада прат «енЗим» 

приватне аКцІонерне товариСтво «енЗим»
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

ство «Страхова Компанiя «ВУСО»
2. Код за ЄДРПОУ: 31650052
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, Казимира Малевича, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс: 0445003773
5. Електронна поштова адреса: vuso@vuso.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: vuso.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 
повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (про-
токол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково 
припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СК 
«ВУСО» Шойхеденка Олександра Валерiйовича, який перебував на 
посадi з 25.04.2016 року. Шойхеденко Олександр Валерiйович (по-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова 
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини. Рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол 
№ 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково 
припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» 
Прохорова Сергiя Миколайовича, який перебував на посадi з 
25.04.2016 року. Прохоров Сергiй Миколайович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) часткою в ста-
тутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не має не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшенням 
рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 
06.04.2018 року), з 06.04.2018 року достроково припиненi повнова-
ження Члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Назарчука Ми-
хайла Iгоровича, який перебував на посадi з 25.04.2016 року. Наза-
рчук Михайло Iгорович (посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства 9,99%, розмiр пакета акцiй 5994000 грн. 00 коп. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини.

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 
повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (про-
токол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 07.04.2018 року строком на 
3  роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» Наза-
рчука Михайла Iгоровича, рiшенням Наглядової ради (протокол №5 
вiд 10.04.2018 року) з 10.04.2018 року Назарчука Михайла Iгоровича 
обрано Головою Наглядової ради. Назарчук Михайло Iгорович (по-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства 9,99%, розмiр па-
кета акцiй 5994000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протя-
гом останнiх 5 рокiв: член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Рiшенням рiчних Загальних зборiв 
Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 
07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради 
ПрАТ «СК «ВУСО» Шубу Олексiя Дмитровича. Шуба Олексiй Дми-
трович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних) володiє часткою у статутному капiталi Товариства 
9,99%, розмiр пакета акцiй 5994000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Донконсалтаудит», 
фiзична особа-пiдприємець. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiшенням рiчних За-
гальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), 
з 07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової 
ради ПрАТ «СК «ВУСО» Лисечка Павла Анатолiйовича. Лисечко 
Павло Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному капiталi То-
вариства 0,000066%, розмiр пакета акцiй 40 грн. 00 коп. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор 
ТБ «Iннекс», фахiвець департаменту бiржових операцiй ПрАТ «ФБ 

«Iннекс». Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 
повiдомляє, що рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (про-
токол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 16.04.2018 року достроково 
припиненi повноваження Ревiзора ПрАТ «СК «ВУСО» Бондаренка 
Олександра Вiкторовича, який перебував на посадi з 23.10.2014 року. 
Бондаренко Олександр Вiкторович (посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Рiшенням рiчних Загальних зборiв 
Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 17.04.2018 року 
строком на 3 роки обрано Ревiзора ПрАТ «СК «ВУСО» Шубу Макси-
ма Олексiйовича. Шуба Максим Олексiйович (посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства 9,34%, розмiр пакета акцiй 
5604000 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх  
5 рокiв: менеджер з поставок ТОВ «С.Т.О.-ЛТД», продавець продо-
вольчих товарiв ООО «Виномания» (Росiйська Федерацiя), менеджер 
ПАТ КБ «Приватбанк», директор ТОВ «Ш та Ш». Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» 
повiдомляє, що рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол 
№ 6 вiд 10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на один рiк, тобто до 
11.04.2019 року включно, призначено на посаду Голови Правлiння 
ПрАТ «СК «ВУСО» Артюхова Андрiя Вiкторовича, шляхом його пе-
реведення з посади Виконуючого обов’язки Голови Правлiння, яку 
вiн обiймав з 03.02.2018 року. Артюхов Андрiй Вiкторович (посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства 0,034933%, розмiр пакета 
акцiй 20960 грн. 00 коп. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: Заступник Голови правлiння з продажiв, Виконую-
чий обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО». Посадова осо-
ба не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
На посаду Виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «СК 
«ВУСО» нiкого не призначено. Рiшенням Наглядової ради Товари-
ства (протокол № 6 вiд 10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на 
один рiк, тобто до 11.04.2019 року включно, призначено на посаду 
Заступника Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «СК «ВУСО» Каба-
нець Ольгу Юрiївну, шляхом її переведення з посади директора де-
партаменту з регiонального розвитку, яку вона обiймала з 
01.08.2014 року. Кабанець Ольга Юрiївна (посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутно-
му капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу по роботi з банками та 
автосалонами, Директор представництва у м.Донецьк, Директор 
департаменту з регiонального розвитку ПрАТ «СК «ВУСО». Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 
10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на один рiк, тобто до 
11.04.2019 року включно, призначено на посаду Заступника Голови 
Правлiння з операцiйної дiяльностi ПрАТ «СК «ВУСО» Гончарука 
Ярослава Iвановича, шляхом його переведення з посади керiвника 
проекту мережевих продажiв, яку вiн обiймав з 05.06.2014 року. Гон-
чарук Ярослав Iванович (посадова особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Това-
риства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 
5 рокiв: Начальник департаменту роздрiбних продажiв Дирекцiї 
роздрiбного бiзнесу ПрАТ «АСК «IНГО Україна», Заступник Гене-
рального директора ТзДВ «СК «Аскор», Керiвник проекту мереже-
вих продажiв ПрАТ «СК «ВУСО». Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

(підпис)
а.в. артюхов

(ініціали та прізвище керівника)
11.04.2018

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво
«СтраХова Компанiя «вУСо»
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«волинЬоБленерГо»

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

нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131512
3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19
5. Електронна поштова адреса jurist4@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/
specialinfo.php

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 
відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів
N 
з/п 

Дата прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 
вартості правочинів 
до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5 
1 06.04.2018 5000000 1220828 409,5581

Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 06.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочи-
нів: договір купівлі-продажу;
Гранична сукупна вартість правочинів: 5000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 1220828 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
409,5581%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 473 908 468;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 459 094 607;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
357 957 072;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

2 06.04.2018 5000000 1220828 409,5581
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 06.04.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочи-
нів: укладення договору позики, поворотної фінансової допомоги;
Гранична сукупна вартість правочинів: 5000000 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 1220828 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
409,5581%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 473 908 468;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 459 094 607;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
357 957 072;

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 Купчак в.р.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 
10.04.2018

(дата) 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КовелЬСЬКе ШляХово-БУдІвелЬне 

УправлІння №63»
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 това-
риство «Ковельське шляхово-будівельне управління №63»

2. Код за ЄДРПОУ: 03449019
3. Місцезнаходження: 45000 м.Ковель, Брестська 198
4. Міжміський код, телефон та факс: 03352-6-90-86,  

03352-6-90-86
5. Електронна поштова адреса: SHBU_63@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: htt://Kovel.nr-
avers.com.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 
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-

ства « Ковельське шляхово-будiвельне управлiння №63» вiд 
10.04.2018 (протокол №04 вiд 10.04.2018) переобрано Голову 
правлiння Товариства Пеця Iгора Андрiйовича з 10.04.2018 стро-
ком на три роки. Пець I.А. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав у 
Товариствi посаду голови правлiння. Посадова особа є акцiонером 
емiтента i володiє часткою в статутному капiталi товариства в 
розмiрi 30,2950 %. Посадова особа Товариства непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на 
пiдставi п. 6.13.1. Статуту Товариства та п. 3.4. Положення «Про 
Правлiння ПрАТ « Ковельське ШБУ-63».

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства « Ковельське шляхово-будiвельне управлiння №63» вiд 
10.04.2018 (протокол №04 вiд 10.04.2018) було переобрано чле-
на правлiння Товариства Головню Вiру Iонiвну з 10.04.2018 стро-
ком на три роки. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 
Закону України «Про захист персональних даних» (№2297-VI вiд 
01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття 
iнформацiї щодо даних паспорта. Головня В.I. протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймала у Товариствi посаду головного бухгалтера. 
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Това-
риства. Посадова особа Товариства непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному 
складi посадових осiб Товариства вiдбулися на пiдставi п. 6.13.1. 
Статуту Товариства та п. 3.4. Положення «Про Правлiння ПрАТ « 
Ковельське ШБУ-63».

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товари-
ства « Ковельське шляхово-будiвельне управлiння №63» вiд 
10.04.2018 (протокол №04 вiд 10.04.2018) було переобрано чле-
на правлiння Товариства Бiлiшука Василю Олександровича з 
10.04.2018 строком на три роки. Керуючись ст. 32 Конституцiї 
України та ст. 14 Закону України «Про захист персональних да-
них» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди 
про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Бiлiшук В.О. про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймав у Товариствi посаду головного 
iнженера. Посадова особа не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Посадова особа Товариства непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у пер-
сональному складi посадових осiб Товариства вiдбулися на 
пiдставi п. 6.13.1. Статуту Товариства та п. 3.4. Положення «Про 
Правлiння ПрАТ « Ковельське ШБУ-63».

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління  пець І.а.
10.04.2018
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рІЧна ІнформацІя  
за 2017 рік 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товари-
ство iм.Шевченка, 02800182, 19604 Черкаська область Черкаський 

с.Червона Слобода Чкалова, 13, (0472) 43-12-21
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію shevchenkorpt.at24.com.ua

рІЧна ІнформацІя 
 за 2017 рік 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Семенiвське АТП - 15345», 03118191, 38200 Полтавська область 

Cеменiвський смт. Семенiвка вул. Чапаєва, б. 170, 0241 91320 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію http://semenivka.at24.com.ua/

рІЧна ІнформацІя за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕСЯ УКРАЇНКА», 02968533, 18036 
Черкаська область Соснiвський м.Черкаси Лесi Українки, 4, 

(0472)324864 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію lesyafabrika.at24.com.ua

рІЧна ІнформацІя за 2017 рік 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Лисянська рибоводно-мелiоративна станцiя», 00725252, 19300 
Черкаська область Лисянський смт.Лисянка пров.Бужанський.49, 

0249 61359 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію rms.at24.com.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
iм.ШевЧенКа

приватне аКцiонерне товариСтво
 «СеменiвСЬКе атп - 15345»

приватне аКцiонерне товариСтво 
«леСя УКраЇнКа»

приватне аКцiонерне товариСтво
 «лиСянСЬКа риБоводно-мелiоративна Станцiя»

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 «СтраХова 
КомпанІя «Граве УКраЇна», 
ЄДРПОУ 19243047, 
вул. Велика Васильківська, буд. 65, м. Київ, 
Печерський р-н, 03150, (044) 247 68 03

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

10.04.2018р.

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

http://www.grawe.ua/ua/Download_risk.
htm#1763-tab

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 «Граве УКраЇ-
на СтраХУвання Життя», 
ЄДРПОУ 25399836, 
вул. Велика Васильківська, буд. 65, м. Київ, 
Печерський р-н, 03150, (044) 490-59-10

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

10.04.2018р.

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

http://www.grawe.ua/ua/Download_life.
htm#1240-tab

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ЧУГУЇвСЬКий молоЧний Завод»

рІЧна ІнформацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Чугуївський молочний завод», Код за ЄДРПОУ 00447356, адреса: 
Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, 63525, смт Малинiвка, вул. Сої-
ча, будинок 5А, тел.: (05746) 2-32-03

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://chuguev-moloko.pat.ua/

рІЧна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцІонерне това-
риСтво «СтраХова Компа-
нІя «реСпеКт»; 22448445; Україна, 
65029, Одеська область, м. Одеса, м. Одеса, 
Князiвська, 15, кв. 1; 048-777-95-48 

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

11.04.2018

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

http://www.respectins.com/
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: приватне акціо-
нерне товариство «центрально-Українське виробничо-комплектовочне 
підприємство «атомпромКомплеКС». 2. Код за ЄДРПОУ: 14308150. 
3. Місцезнаходження: 08322, Київська обл., Бориспiльський р-н, 
с. пролiски, вул. промислова, 9. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
/044/ 593-37-20, 593-37-23. 5. Електронна поштова адреса: at73@atrep.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: 14308150.infosite.com.ua.  
7. Вид особливої інформації: відомості про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. ii. текст повідомлення. Дата прийняття 
загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів: 10.04.2018. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності – 11765 тис.грн. 1. Характер пра-
вочинів – передача рухомого та нерухомого майна товариства (в тому 
числі майнових прав) в заставу/іпотеку з метою забезпечення вико-
нання грошових зобов’язань товариства та/або будь-яких інших фі-
зичних (в тому числі фізичних осіб-підприємців) чи юридичних осіб за 
Кредитними операціями. Гранична сукупна вартість правочинів – щодо: 
1.1. рухомого майна – 3 500 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів – 29,75%. 1.2. нерухомого майна 
– 40 000 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 

вартості активів – 339,99%. 1.3. майнових прав – 2 000 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів – 16,99%. 
2. Характер правочинів – виступ товариства фінансовим поручителем з 
метою забезпечення виконання грошових зобов’язань позичальни-
ків. Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 тис.грн. Співвідношен-
ня граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів – 849,98%. 
3. Характер правочинів – операції з лізингу, оренди. Гранична сукупна 
вартість правочинів – 10 000 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів – 84,99%. 4. Характер правочинів – 
переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії. Гранична сукупна 
вартість правочинів – 7 600 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості – 64,59%. 5. Характер правочинів – відчужен-
ня/придбання товариством рухомого та нерухомого майна, майнових 
прав. Гранична сукупна вартість правочинів – 40 000 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів – 339,99%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 261096 шт., кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 258541 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» всі зазначені вище пункти - 
258541 шт., та «проти» - 0 шт. iii. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування 
посади: директор долударьов роман миколайович. 11.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «централЬно-УКраЇнСЬКе вироБниЧо-
КомплеКтовоЧне пІдприЄмСтво «атомпромКомплеКС»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ: 31157986
3. Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп. Мануйлiвський, буд. 1,

кiмн. 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-20
5. Електронна поштова адреса: prat_khtm@kominsteel.com 
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: khtm.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

06.04.2018р. на засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ" (надалі Товариство)
(Протокол б/н від 06.04.2018р.) було прийнято  рiшення щодо змiни скла-
ду посадових осiб Товариства, а саме:

Припинити повноваження директора Товариства Малютіна Володими-
ра Васильовича 06 квітня 2018 року та перевести його на посаду першо-
го заступника директора Товариства.  Розмiр пакета акцiй 89,83% в ста-
тутному капiталi емiтента. Посадова особа згоду на оприлюднення пас-
портних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Звільнено, у зв'язку з заявою про переведення на по-
саду першого заступника директора Товариства.  Строк, протягом якого
перебував на посаді,  з 22.04.2015р. по 06.04.2018р.

Обрати на посаду директора Товариства  Ботюка Олега Миколайови-
ча з 10 квітня 2018 року. Особу обрано у зв'язку з припиненням повнова-
жень попереднього директора. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обій-
мала обрана особа протягом останніх п'яти років - Голова Правління ПАТ
"КОМІНМЕТ", технічний директор ПАТ "КОМІНМЕТ". Строк, на який приз-
начено особу - безстроково.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством

Директор О.М.Ботюк 10.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ"

(надалі також - Товариство), що знаходиться за адресою 49023, м.
Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 1, кімн. 9, повідомляє, що до пові-
домлення про виникнення особливої інформації емітента про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, яке було опубліковано в офіційному друкованому органі "Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 65
від 04.04.2018 року, додається наступна інформація:

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 295 штук;
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загаль-

них зборах - 295 штук, 
- кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рi-

шення - 295 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"

Річна інформація емітента
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товарис-
тво "Магазин №100 "Привокзальний", код за ЄДРПОУ 13465344, Міс-
цезнаходження: 49038, м.Дніпро, площа Вокзальна, 2 тел. (056) 370-32-
13

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну
річну інформацію: mag100.com.ua

Виконавчий орган 
ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний"

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 АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД";
2.Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніп-
ропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокуро-
ва, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567350116; 5.Елек-
тронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua; 6. Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.kievshlyahbud.com.ua; 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 10.04.2018 р. 
Згiдно Рішення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд

10.04.2018р.) Припинено повноваження - звільнено (за власним бажан-
ням на пiдставi поданої заяви) з 10.04.2018 р. з посади Генерального ди-
ректора ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяну Анатоліївну (згоди на
розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента.
Особа перебувала на посадi (років, місяців): шість років та одинадцять мі-
сяців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд
10.04.2018 р.) обрано з 11.04.2018 р. на посаду Генерального директора
ПрАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Романюка В'ячеслава Івановича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обра-
но строком до 30.04.2019 року.  Немає непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом остан-
ніх п'яти років - Голова Правління, Голова Наглядової ради.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади - 
Генеральний директор ПрАТ "КИЇВШЛЯХБУД" 

Четверик Тетяна Анатолiївна 10.04.2018 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РО-
ЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 2. Код за ЄДРПОУ: 00954337; 3.
Місцезнаходження: 49033, м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницького,
буд. 122; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056)789-98-48 (056)789-
98-48 5. Електронна поштова адреса: pat.rozovka@mails.dp.ua; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://rozovka.pat.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Приватного акцi-

онерного товариства "Розiвський елеватор" вiд 10.04.2018 року, вирiши-
ли: Припинити повноваження Члена правлiння Забави Свiтлани Юрiїв-
ни, паспорт СВ 843916 вiд 16.09.2003, Гуляйпiльський РВ УМВС Укра-
їни в Запорiзькiй областi, у зв'язку з закiнченням термiну перебування
на посадi. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. Загальний
стаж роботи на данiй посадi з 06.12.2010р. по 10.04.2018р. (з переоб-
ранням кожнi три роки). Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має.

2. Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Приватного акцi-
онерного товариства "Розiвський елеватор" вiд 10.04.2018 року, вирiши-
ли: Призначити на посаду Члена Правлiння Забаву Свiтлану Юрiївну,
паспорт СВ 843916 вiд 16.09.2003, Гуляйпiльський РВ УМВС України в
Запорiзькiй областi. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя" - на-
чальник вiддiлу аудиту; Член правлiння - Головний бухгалтер ПРАТ "Ро-
зiвський елеватор". Строк, на який призначено особу - термiном на три
роки з 10.04.2018р. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

Голова правління Конопатенко Максим Олегович 11.04.18 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2018 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "К-АВТОТРАНС"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "К-

Автотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, Кіро-
воградська обл., м.Кропивницький, шосе Олександрійське, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 0522-374127. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 11.04.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до
них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним уго-
дам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (до-
говори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обі-
гового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або
зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди
щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (су-
боренди), надання або отримання в оперативне управління, застави, бе-
зоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном - як основними, так оборотними і засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної
передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового
комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;  цивіль-
но-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав
на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду;
лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативно-
го характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної
концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купів-
лі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та
будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення госпо-
дарської діяльності. Гранична сукупність вартості правочинів: 500 000 000
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 59 156 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (%): 845,22%. Загальна
кількість голосуючих акцій: 30 929 216. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 30 446 130. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували "за": 30 446 130. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

В.о.Генерального директора
Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 10.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 10.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 97
на суму 112 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
112 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 22,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

11.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ"

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
"Харкiвметропроект", 01388466 Харківська, Холодногiрський, 61052,
м.Харкiв, Рiздвяна, 29Б 0577602631,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.kharkovmetroproject.com

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬ-

НО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНО-
ГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434,
62145, Харкiвська область Богоду-
хiвський район,  с.Максимiвка, вул.
Молодiжна, 21, (05758) 5-12-30

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

11.04.2018

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

gbmtp.pp.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
23326431

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

Загальнi збори акцiонерiв за звiт-
ний перiод не проводилися, у
зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на ор-
ганiзацiю та проведення  загаль-
них зборiв.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "К-АВТОТРАНС"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "К-

Автотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, Кіро-
воградська обл., м.Кропивницький, шосе Олександрійське, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 0522-374127. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 11.04.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до
них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним уго-
дам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (до-
говори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обі-
гового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або
зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди
щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (су-
боренди), надання або отримання в оперативне управління, застави, бе-
зоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном - як основними, так оборотними і засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної
передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового
комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;  цивіль-
но-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав
на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду;
лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативно-
го характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної
концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купів-
лі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та
будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення госпо-
дарської діяльності. Гранична сукупність вартості правочинів: 500 000 000
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 59 156 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (%): 845,22%. Загальна
кількість голосуючих акцій: 30 929 216. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 30 446 130. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували "за": 30 446 130. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

В.о.Генерального директора
Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 10.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 10.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 97
на суму 112 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
112 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 22,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

11.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ"

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
"Харкiвметропроект", 01388466 Харківська, Холодногiрський, 61052,
м.Харкiв, Рiздвяна, 29Б 0577602631,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.kharkovmetroproject.com

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬ-

НО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНО-
ГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434,
62145, Харкiвська область Богоду-
хiвський район,  с.Максимiвка, вул.
Молодiжна, 21, (05758) 5-12-30

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

11.04.2018

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

gbmtp.pp.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
23326431

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

Загальнi збори акцiонерiв за звiт-
ний перiод не проводилися, у
зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на ор-
ганiзацiю та проведення  загаль-
них зборiв.

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) звiльнено з посади Голови Правлiння ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК" Сєрьогiна Костянти-
на Вiкторовича 10.04.2018р. Рiшення прийняте у зв'язку з отриманням вiд
Сєрьогiна Костянтина Вiкторовича заяви про звiльнення його з посади за
згодою сторiн. Серьогiн К.В. не надав згоду на розкриття паспортних да-
них, володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 0,2898%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Голови Правлiння перебував з 10.04.2017р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) прийняте рiшення про призначення викону-
ючим обов'язки Голови Правлiння Банку Галiєва Рустема Узакбаєвича,
заступника Голови Правлiння Банку, з 11 квiтня 2018 року. Строк - до виз-
начення Спостережною радою кандидатури на посаду Голови Правлiння
Банку. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв сво-
єї дiяльностi: УДВП "Iзотоп" - Заступник директора з економiки та марке-
тингу, ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ "Ук-
рiзотопсервiс" -Директор (за сумiсництвом), ПАТ "Страхова компанiя
"Оранта-Життя" - Заступник Голови Правлiння. Галiєв Р.У. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич

11.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ФІРМА "ХАРКІВХІМ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ФІРМА "ХАРКІВХІМ".

2. Код за ЄДРПОУ : 01883059.
3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під'їзд 6,

поверх 1.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 705-10-57, 733-

10-73
2. 1. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11 квітня  2018 р. 
3. 1. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: kharkovhim.com  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

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  "ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР", 22646085, 61072 Хар-
кiвська область, м. Харкiв, вул. Двадцять третього серпня, буд. 56, т.057-
343-35-77.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: p-r-a-t.blogspot.com

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ "СКАЙ БАНК",
що відбудуться 23 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК", місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул.
Гончара Олеся, 76/2, повідомляє про зміни до проекту порядку денного
річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ БАНК", які відбудуться 23
квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2,
3 поверх, зала для засідань.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій,
проект порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ
БАНК" доповнено питанням  та проектом рішення з цього питання:

24. Про розгляд  питання щодо можливості реорганізації Банку за рі-
шенням власників.

Проект рішення:
24.1. Доручити  Спостережній раді ПАТ "СКАЙ БАНК"  провести   пере-

говори  та відповідні заходи  з  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИС-
ТВОМ "БАНК СІЧ" для вирішення питання щодо визначення  шляхів реор-
ганізації  Банку  за спрощеною процедурою, визначеною Законом України
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від
23.03.2017, № 1985-YIII.

24.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Спостережною ра-
дою шляхів реорганізації Банку, забезпечити  підготовку документів по ре-
організації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим
законодавством України.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, виз-
начені чинним законодавством та Статутом Банку, можуть ознайомитися
з документами, пов'язаними з  проектом порядку денного та проектами рі-
шень з цих питань, до 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Гон-
чара Олеся 76/2, 3 поверх, приймальна Голови Правління в робочі дні, в
робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день
скликання Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (мате-
ріалами): в. о. Голови Правління Банку Галієв Р.У. Телефон для довідок: +
38 (057) 706 31 01. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на сайті: www.regi-
on-bank.com.ua

Спостережна рада Банку, Правління Банку

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) звiльнено з посади Голови Правлiння ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК" Сєрьогiна Костянти-
на Вiкторовича 10.04.2018р. Рiшення прийняте у зв'язку з отриманням вiд
Сєрьогiна Костянтина Вiкторовича заяви про звiльнення його з посади за
згодою сторiн. Серьогiн К.В. не надав згоду на розкриття паспортних да-
них, володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 0,2898%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Голови Правлiння перебував з 10.04.2017р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) прийняте рiшення про призначення викону-
ючим обов'язки Голови Правлiння Банку Галiєва Рустема Узакбаєвича,
заступника Голови Правлiння Банку, з 11 квiтня 2018 року. Строк - до виз-
начення Спостережною радою кандидатури на посаду Голови Правлiння
Банку. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв сво-
єї дiяльностi: УДВП "Iзотоп" - Заступник директора з економiки та марке-
тингу, ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ "Ук-
рiзотопсервiс" -Директор (за сумiсництвом), ПАТ "Страхова компанiя
"Оранта-Життя" - Заступник Голови Правлiння. Галiєв Р.У. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич

11.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ФІРМА "ХАРКІВХІМ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ФІРМА "ХАРКІВХІМ".

2. Код за ЄДРПОУ : 01883059.
3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під'їзд 6,

поверх 1.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 705-10-57, 733-

10-73
2. 1. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11 квітня  2018 р. 
3. 1. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: kharkovhim.com  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

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  "ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР", 22646085, 61072 Хар-
кiвська область, м. Харкiв, вул. Двадцять третього серпня, буд. 56, т.057-
343-35-77.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: p-r-a-t.blogspot.com

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ "СКАЙ БАНК",
що відбудуться 23 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК", місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул.
Гончара Олеся, 76/2, повідомляє про зміни до проекту порядку денного
річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ БАНК", які відбудуться 23
квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2,
3 поверх, зала для засідань.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій,
проект порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ
БАНК" доповнено питанням  та проектом рішення з цього питання:

24. Про розгляд  питання щодо можливості реорганізації Банку за рі-
шенням власників.

Проект рішення:
24.1. Доручити  Спостережній раді ПАТ "СКАЙ БАНК"  провести   пере-

говори  та відповідні заходи  з  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИС-
ТВОМ "БАНК СІЧ" для вирішення питання щодо визначення  шляхів реор-
ганізації  Банку  за спрощеною процедурою, визначеною Законом України
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від
23.03.2017, № 1985-YIII.

24.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Спостережною ра-
дою шляхів реорганізації Банку, забезпечити  підготовку документів по ре-
організації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим
законодавством України.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, виз-
начені чинним законодавством та Статутом Банку, можуть ознайомитися
з документами, пов'язаними з  проектом порядку денного та проектами рі-
шень з цих питань, до 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Гон-
чара Олеся 76/2, 3 поверх, приймальна Голови Правління в робочі дні, в
робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день
скликання Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (мате-
ріалами): в. о. Голови Правління Банку Галієв Р.У. Телефон для довідок: +
38 (057) 706 31 01. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на сайті: www.regi-
on-bank.com.ua

Спостережна рада Банку, Правління Банку
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "К-АВТОТРАНС"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "К-

Автотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, Кіро-
воградська обл., м.Кропивницький, шосе Олександрійське, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 0522-374127. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 11.04.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до
них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним уго-
дам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (до-
говори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обі-
гового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або
зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди
щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (су-
боренди), надання або отримання в оперативне управління, застави, бе-
зоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном - як основними, так оборотними і засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної
передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового
комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;  цивіль-
но-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав
на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду;
лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативно-
го характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної
концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купів-
лі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та
будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення госпо-
дарської діяльності. Гранична сукупність вартості правочинів: 500 000 000
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 59 156 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (%): 845,22%. Загальна
кількість голосуючих акцій: 30 929 216. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 30 446 130. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували "за": 30 446 130. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

В.о.Генерального директора
Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 10.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 10.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 97
на суму 112 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
112 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 22,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

11.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ"

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
"Харкiвметропроект", 01388466 Харківська, Холодногiрський, 61052,
м.Харкiв, Рiздвяна, 29Б 0577602631,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.kharkovmetroproject.com

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬ-

НО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНО-
ГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434,
62145, Харкiвська область Богоду-
хiвський район,  с.Максимiвка, вул.
Молодiжна, 21, (05758) 5-12-30

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

11.04.2018

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

gbmtp.pp.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
23326431

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

Загальнi збори акцiонерiв за звiт-
ний перiод не проводилися, у
зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на ор-
ганiзацiю та проведення  загаль-
них зборiв.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВІЛЬХОВАТКА" 

(ідентифікаційний код - 19463346; місцезнаходження Товариства:
63213, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Реб-
рика, буд. 70) (надалі - Товариство), в особі Голови Правління Бутенко
Владислава Анатолійовича,  повідомляє, що "17" травня 2018 року об 11-
00 відбудуться річні Загальні збори Товариства (надалі - Збори) за адре-
сою: Україна, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водола-
га, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет Голови Правління. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений
на 24 годину "14" травня 2018 року.

Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Зборів  "17"
травня 2018  року  з 10-15 до 10-45 за адресою: Україна, Харківська обл.,
Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет го-
ловного бухгалтера.

Проект порядку денного Зборів
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо-

вої ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням ви-

мог, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися То-

вариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку

денного Зборів
1. Створити Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи - Тімченко

Наталії Федорівни.
2. Обрати Головою Зборів Немашкало Ігоря Володимировича, а секре-

тарем Зборів Бутенка Владислава Анатолійовича.
3. Затвердити Звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної ко-

місії Товариства за 2017 р. та визнати:
- роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною;
- роботу Правління за 2017 рік задовільною;
- роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р., а саме:
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі:
Баланс на 31.12.2017 р. (форма №1-М);
Звіт про фінансові результати за 2017 р. (форма №2-М).
5. Чистий збиток за результатами фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2017 рік у розмірі 8653,9 тис. грн. покрити за рахунок при-
бутків майбутніх періодів.

6. Надати попередню згоду на укладання будь-яких правочинів (догово-
рів відчуження (придбання) рухомого та/або нерухомого майна; договорів
на виконання (замовлення) робіт або послуг; договорів поруки), які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як до 17.05.2019 року, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства, за умови погодження укладання таких правочинів
Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених
правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна
вартість зазначених правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто
мільйонів) гривень.

На власному веб-сайті Товариства за адресою http://agros.in.ua/ua/ роз-
міщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених
до проекту порядку денного Зборів, а також інформація, зазначена в ч. 4
ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаход-
женням Товариства: 61024, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ста-
ра Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет головного бухгалтера, у робочі
дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 до
14-00). В день проведення  Зборів - також у місці їх проведення. Особа від-
повідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний
бухгалтер Товариства Зіменко Лариса Вікторівна.

Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов'яза-
не надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо пи-
тань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного
Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загаль-
ну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має пра-
во внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Това-
риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-

ня Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -
не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запро-
понований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що
кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного
директора. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акці-
онера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, ти-
пу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим ак-
ціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера),
які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підляга-
ють обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У тако-
му разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту поряд-
ку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проек-
ту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства". У разі подання акціонером про-
позиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення
повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'яз-
ково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегі-
ального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноважен-
ня одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасо-
во здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного
Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рі-
шень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про від-
мову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропози-
ції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціоне-
рами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 За-
кону України "Про акціонерні товариства"; неповноти даних, передбачених
абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону Ук-
раїни "Про акціонерні товариства". Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного Зборів Товариства пропозицій акціонерів (акці-
онера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути
прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини
шостої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі непо-
дання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними пи-
тань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом  Товариства
та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення
про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів То-
вариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів
з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денно-
го Зборів  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів
повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний,
а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення за-
гальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рі-
шення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у
включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовле-
но акціонеру.

У Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіре-
ність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою,
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою
на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосу-
вання на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голо-
сування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах ак-
ціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право
участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер
має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на
Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування
на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера,
який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефонами: (05740) 66-235.

Голова Правління ПРАТ "ВІЛЬХОВАТКА"  
В.А. Бутенко
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) звiльнено з посади Голови Правлiння ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК" Сєрьогiна Костянти-
на Вiкторовича 10.04.2018р. Рiшення прийняте у зв'язку з отриманням вiд
Сєрьогiна Костянтина Вiкторовича заяви про звiльнення його з посади за
згодою сторiн. Серьогiн К.В. не надав згоду на розкриття паспортних да-
них, володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 0,2898%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Голови Правлiння перебував з 10.04.2017р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) прийняте рiшення про призначення викону-
ючим обов'язки Голови Правлiння Банку Галiєва Рустема Узакбаєвича,
заступника Голови Правлiння Банку, з 11 квiтня 2018 року. Строк - до виз-
начення Спостережною радою кандидатури на посаду Голови Правлiння
Банку. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв сво-
єї дiяльностi: УДВП "Iзотоп" - Заступник директора з економiки та марке-
тингу, ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ "Ук-
рiзотопсервiс" -Директор (за сумiсництвом), ПАТ "Страхова компанiя
"Оранта-Життя" - Заступник Голови Правлiння. Галiєв Р.У. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич

11.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ФІРМА "ХАРКІВХІМ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ФІРМА "ХАРКІВХІМ".

2. Код за ЄДРПОУ : 01883059.
3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під'їзд 6,

поверх 1.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 705-10-57, 733-

10-73
2. 1. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11 квітня  2018 р. 
3. 1. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: kharkovhim.com  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

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  "ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР", 22646085, 61072 Хар-
кiвська область, м. Харкiв, вул. Двадцять третього серпня, буд. 56, т.057-
343-35-77.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: p-r-a-t.blogspot.com

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ "СКАЙ БАНК",
що відбудуться 23 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК", місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул.
Гончара Олеся, 76/2, повідомляє про зміни до проекту порядку денного
річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ БАНК", які відбудуться 23
квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2,
3 поверх, зала для засідань.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій,
проект порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ
БАНК" доповнено питанням  та проектом рішення з цього питання:

24. Про розгляд  питання щодо можливості реорганізації Банку за рі-
шенням власників.

Проект рішення:
24.1. Доручити  Спостережній раді ПАТ "СКАЙ БАНК"  провести   пере-

говори  та відповідні заходи  з  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИС-
ТВОМ "БАНК СІЧ" для вирішення питання щодо визначення  шляхів реор-
ганізації  Банку  за спрощеною процедурою, визначеною Законом України
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від
23.03.2017, № 1985-YIII.

24.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Спостережною ра-
дою шляхів реорганізації Банку, забезпечити  підготовку документів по ре-
організації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим
законодавством України.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, виз-
начені чинним законодавством та Статутом Банку, можуть ознайомитися
з документами, пов'язаними з  проектом порядку денного та проектами рі-
шень з цих питань, до 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Гон-
чара Олеся 76/2, 3 поверх, приймальна Голови Правління в робочі дні, в
робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день
скликання Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (мате-
ріалами): в. о. Голови Правління Банку Галієв Р.У. Телефон для довідок: +
38 (057) 706 31 01. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на сайті: www.regi-
on-bank.com.ua

Спостережна рада Банку, Правління Банку

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПРАТ "К-АВТОТРАНС"
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "К-

Автотранс". Код за ЄДРПОУ: 03117369. Місцезнаходження: 25015, Кіро-
воградська обл., м.Кропивницький, шосе Олександрійське, 1. Міжміський
код, телефон та факс: 0522-374127. Електронна поштова адреса: kdavtot-
rans@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації: 03117369.smi-
da.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

значних правочинів, назва уповноваженого органу - 11.04.2018 року, За-
гальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх ха-
рактеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до
них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним уго-
дам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (до-
говори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обі-
гового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або
зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди
щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (су-
боренди), надання або отримання в оперативне управління, застави, бе-
зоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном - як основними, так оборотними і засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики,
надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної
передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового
комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;  цивіль-
но-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав
на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду;
лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативно-
го характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної
концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купів-
лі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та
будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення госпо-
дарської діяльності. Гранична сукупність вартості правочинів: 500 000 000
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 59 156 000 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг
чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента
за даними останньої річної фінансової звітності (%): 845,22%. Загальна
кількість голосуючих акцій: 30 929 216. Кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах: 30 446 130. Кількість голосу-
ючих акцій, що проголосували "за": 30 446 130. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України 

В.о.Генерального директора
Расенко Людмила Олександрівна.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення.  
Спостережною радою ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (надалi -

Банк) 10.04.2018 прийняте рiшення про вчинення значного правочину, а
саме на участь Банку 10.04.2018 в проведеннi операцiї з розмiщення
депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України овернайт № 97
на суму 112 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить:
112 000 тис. грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фi-
нансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 507 657 тис. грн.,
яка може бути скоригована за результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнан-
сової звiтностi (у вiдсотках) складає 22,06%.

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління Петренко О.Ф. 

11.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКIВМЕТРОПРОЕКТ"

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
"Харкiвметропроект", 01388466 Харківська, Холодногiрський, 61052,
м.Харкiв, Рiздвяна, 29Б 0577602631,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.kharkovmetroproject.com

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬ-

НО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ"
Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА
БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНО-
ГО ПОСТАЧАННЯ", 03380434,
62145, Харкiвська область Богоду-
хiвський район,  с.Максимiвка, вул.
Молодiжна, 21, (05758) 5-12-30

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

11.04.2018

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

gbmtp.pp.ua

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
23326431

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

Загальнi збори акцiонерiв за звiт-
ний перiод не проводилися, у
зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на ор-
ганiзацiю та проведення  загаль-
них зборiв.

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

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «теплоГенерацiя

2. Код за ЄДРПОУ 32083093
3. Місцезнаходження 53200, мiсто нiкополь, проспект 

трубникiв, 56
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 638-088 05662 2-51-79 
5. Електронна поштова адреса Marina.Kontsevaya@nstp.

interpipe.biz 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» (Протокол засiдання Наглядової ради № 06/04/18 вiд 
06.04.2018 р.) прийнято рiшення про припинення з 08.04.2018 р. повнова-
жень Генерального директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» Михайлова 
Вiктора Миколайовича (паспорт АК 123406, виданий 25.03.1998 р. 
Нiкопольським МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Акцiями або 

часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. На вказанiй посадi Михайлов В.М. 
перебував з 08 квiтня 2013 року по 08 квiтня 2018 року. Змiни вiдбулися у 
зв’язку з необхiднiстю переобрання Генерального директора Товариства.

 Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» (Протокол засiдання Наглядової ради № 06/04/18 
вiд 06.04.2018 р.) прийнято рiшення про обрання з 08.04.2018 року Гене-
ральним директором ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» Михайлова Вiктора Ми-
колайовича (паспорт АК 123406, виданий 25.03.1998р. Нiкопольським МВ 
УМВС України у Днiпропетровськiй областi). Акцiями або часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Михайлова В.М. обрано на посаду Генерального 
директора ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ» строком на 5 рокiв з 08.04.2018 р. 
по 07.04.2023 р. включно. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала 
посаду Генерального директора. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю 
переобрання Генерального директора Товариства.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади михайлов вiктор миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 06.04.2018
(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво «теплоГенерацiя»

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



№70, 12 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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приватне аКцiонерне товариСтво 
«СКiф»

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 «СКIФ», 02972339, Україна Черкаська обл. 
Корсунь-Шевченкiвський р-н 19400 М.КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ 
ВУЛИЦЯ ТАРТАЦЬКА, БУДИНОК 4, (04735) 2-03-02

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: prat-skif.emitents.net.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«фраУ марта»

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 «ФРАУ МАРТА», 32653955, Україна Чер-
каська обл. Соснiвський р-н 18000 м.Черкаси Смiлянська, будинок 169, 
(0472)63-45-53

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: www.fraumarta.com.ua

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

приватне аКцІонерне то-
вариСтво "наУКово-ви-
роБ ни Чий центр "транС-
маШ", 30009065, пров. Отакара 
Яроша,18,оф.107, м.Харків, Дзержин-
ський район, Харкiвська область, 61045, 
Україна, (0642)347203, 0501538965

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

12.04.2018

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

www.transmash.lugansk.ua

приватне аКцiонерне товариСтво 
«мУКаЧiвСЬКий Завод ЗалiЗоБетонниХ 

вироБiв i КонСтрУКцiй»
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 
«Мукачiвський завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй», 03327084, За-
карпатська , дн, 89600, м.Мукачево, вул.Духновича, 105 (03131) 3-41-98. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 03.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: zzbvk.emitents.
net.ua

Генеральний директор  теличко ф.м.

до уваги акціонерів

приватноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «вІнницЬКий 

олІйноЖировий КомБІнат» 
(надалі також – товариство)(код ЄДРПОУ 00373758)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Това-
риства №06-04/18 від 06.04.2018 року, було прийнято рішення про зміни 
до проекту рішення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбі-
нат» (надалі - Загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року о 
12.00 год. за адресою: 21000, м. вінниця, вул. миколи оводова,  
буд. 47, кінотеатр «родина», глядацька зала закладу на першому по-
версі.

Повідомлення про скликання 25.04.2018 року Загальних зборів опублі-
ковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» №56 (2809) від 22.03.2018 року.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій 
Товариства, питання порядку денного №9 «Прийняття рішення про схва-
лення Товариством укладених з АТ «Ощадбанк» правочинів та підтвер-
дження повноважень Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Ан-
дрійовича на підписання зазначених договорів.» доповнено новим 
проектом рішення шляхом включення пропозиції проекту рішення з пи-
тання №9 проекту порядку денного 2 в наступній редакції:

«1. Схвалити укладені Товариством з публічним акціонерним товари-
ством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») право-
чини (договори), а саме:

– договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кре-
дитний договір 1) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощад-
банк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в сумі 290 000,00 
доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2022 року, зі 
сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % 
річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного 
договору 1;

– договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кре-
дитний договір 2) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощад-
банк» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, в сумі 10 243 000,00 
доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2020 року, зі 
сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % 
річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного 
договору 2;

– договір поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року укладений в забез-
печення виконання зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» (код 
ЄДРПОУ 33776336) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії 
№1130/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВО-
ЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 3) та в забезпечення 
виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828) перед 
АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 
року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кре-
дитний договір 4),

– договір поруки №1133/31/1-7 від 12.12.2017 року;
– договір поруки №1133/31/1-9 від 12.12.2017 року;
– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року укла-

дений в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних 
зобов’язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним до-
говором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; 
(в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4, 

– іпотечний договір №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кривен-
чуком С.В. зареєстрований в реєстрі за № 1816, про передачу  
АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із скла-
довими частинами (приналежностями), в якості забезпечення виконання 
перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов’язань: (а) Товариства за Кредит-
ним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВО-
ЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним 
договором 4, 

2. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови Правління Товари-
ства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з  
АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів: Кредит-
ного договору 1, Кредитного договору 2, договорів поруки, договору за-
стави обладнання, іпотечного договору (який містить застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя), а також вчинення інших правочи-
нів пов’язаних з укладенням зазначених договорів.»

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного, що розміщена на веб-сайті Товариства за адре-
сою - http://vmzhk.vioil.com/.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова правління  Чаленко дмитро андрійович
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33, 

поверх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://linvest.emitents.net.ua/ua/docs
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 
10.04.2018р. єдиним акціонером ПрАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ» 

(далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED) було прийнято рішення підтвердити повноваження 
Білощицького Віталія Дмитровича (згоди на розкриття паспортних даних 
не надано) на посаді Генерального директора Товариства - одноособо-

вого виконавчого органу Товариства, та повторно призначити його на 
новий строк. Підстава такого рішення: єдиного акціонера Товариства 
№ 1/2018 від 10.04.2018р. Строк, на який призначено: на 2 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник 
юридичного вiддiлу, заступник директора з юридичних питань, дирек-
тор, генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Додаткова інформація, яка необхідна для повно-
го і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов 
фінансово-господарської діяльності емітента: Єдиний акціонер Товари-
ства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), 
зареєстрований за реєстраційним номером НЕ 220391, зареєстрований 
офіс знаходиться за адресою: Демосфен Сівірі 12, 6-й поверх, квартира/
офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 6th floor, flat/office  601, 
1080, Nicosia, Cyprus), якому належить 1 000 (одна тисяча) штук простих 
іменних акцій Товариства, що складає 100% статутного капіталу Товари-
ства.

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  Бiлощицький в.д.
11.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво «лiвоБереЖЖяiнвеСт»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво «ЗапорІЗЬКий металУрГІйний Ком-
БІнат «ЗапорІЖСталЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00191230
3. Місцезнаходження: 69008 м. Запоріжжя Південне шосе, 72
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)218-33-01 
5. Електронна поштова адреса: office@zaporizhstal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.zaporizhstal.com/ru/
predpriyatie/informaciya-dlya-akcionerov/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» 05.04.2018 р. прийняв рішен-

ня (Наказ №370/л) про зміну складу посадових осіб, а саме:
-припинити 01.04.2018 р. повноваження Виконуючої обов‘язки Головного 

бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь» Ампілогової Світлани Олегівни. Ампілогова С.О. 
перебувала на посаді з травня 2017 року. Рішення прийнято відповідно до пунк-
ту 17.8.1. Статуту ПАТ «Запоріжсталь». Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капіталі ПАТ «Запоріжсталь» 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь» 05.04.2018 р. прийняв рішен-

ня (Наказ №370/л) про зміну складу посадових осіб, а саме:
-призначити Головним бухгалтером ПАТ «Запоріжсталь» Ампілогову Світла-

ну Олегівну починаючи з 02.04.2018 року безстроково. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капіталі 
ПАТ «Запоріжсталь» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Рішення прийнято відповідно до пункту 17.8.1. Статуту 
ПАТ «Запоріжсталь».

Протягом останніх п’яти років Ампілогова С.О. обіймала посади:
02.2013 р. - 09.2013 р. - Начальник відділу обліку кредиторської забор-

гованості головної бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 09.2013 р. - 06.2015 р. - 
Начальник відділу Головної книги і обліку фінансових операцій головної 
бухгалтерії ПАТ «Запоріжсталь»; 06.2015 р. - 09.2015 р. - В.о. заступника го-
ловного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь»; 09.2015 р. - 05.2017 р. - Заступник 
головного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь»; 01.2016 р. - 01.2018 р. - Ревізор ОР 
«Союз металургів Запорізької області»; 05.2017 р. - 04.2018 р. - В.о. головного 
бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь».

ІiІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Генеральний директор Шурма Р.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
06.04.2018

(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"Чернiгiвгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03358104
3. Місцезнаходження 14021 м.Чернiгiв вул.Любецька,68
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0462) 644090 (0462) 644090

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

stockmarket@gov.ua

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

ii. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 10 квiтня 2018 року було 

прийнято рiшення про надання повноважень головi правлiння Яровiй Аллi 

Артурiвнi на пiдписання договорiв надання послуг з розподiлу природного 
газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо нада-
ти згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на:

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 
415  100 000,00 грн. (чотириста п’ятнадцять мiльйонiв сто тисяч гривень 
00  копiйок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 
622 700 000,00 грн. (шiстсот двадцять два мiльйони сiмсот тисяч гривень 
00 копiйок);

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 371 000 000,00 грн. (один мiльярд триста сiмдесят один мiльйон 
гривень 00 копiйок);

- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 87 200 000,00 грн. (вiсiмдесят сiм мiльйонiв 
двiстi тисяч гривень 00 копiйок).

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 ярова алла артурiвна
голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.11
(дата)

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифiКацiЇ “ЧернiГiвГаЗ”
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річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

i. основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

приватне аКцiонерне товариСтва 
"елеКтропоБУтприлад", 14312447, 
87528 донецька область Жовтневий район 
м.марiуполь вул.митрополитська, (0629) 
34-43-98

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

11.04.2018

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

www.wmdonbas.com.ua

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

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІ-
далЬнІСтЮ "центр аУдит СервІС", 
24161736

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 24.04.2017р.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

найменування
показника

період
звітний попередній

Усього активів  10161  11759
Основні засоби (за залишковою вартістю)  7614  8425
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  1787  1860
Сумарна дебіторська заборгованість  584  1223
Грошові кошти та їх еквіваленти  29  105
Власний капітал  8225  9599
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

 39  39

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -1606  -686

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

 745  747

Поточні зобов'язання і забеспечення  1191  1413
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

-24.80118610  22.94109720

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

-24.80118610  22.94109720

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 

 37095  37095

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 про-
тягом періоду 

Голова правлiння __________ тихонський олександр адамович

приватне аКцiонерне товариСтво 
“елеКтропоБУтприлад”

повідомлення 
про зміни у порядку денному чергових 

Загальних зборів акціонерів
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «атп-1»

Шановні акціонери приватного акціонерного товариства «атп-1»!
приватне акціонерне товариство «атп-1» (надалі – Товариство), 

код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, 
вул. Промислова,1 повідомляє про зміни у порядку денному річних загаль-
них зборів акціонерів, які призначено на 24 квітня 2018 року о 15:00 год. за 
адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у примі-
щенні «Класу безпеки руху №1».

За пропозицією акціонера, який володіє більш ніж 5% голосуючих акцій 
Товариства, порядок денний зборів доповнено наступним питанням та про-
ектом рішення по цьому питанню: 

питання: 
10. «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 
одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

проект рішення: 
«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення, а саме до 20 квітня 2019 року, та уповноважити виконавчий 
орган - директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукуп-
ною вартістю до 20 000 000 грн. 00 коп. Характер значних правочинів: укла-
дання Товариством правочинів з юридичними та фізичними особами, які 
пов’язані з відчуженням Товариством рухомого майна, а саме транспорт-
них засобів, включаючи причепи та напівпричепи. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, 
м. Київ, вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7 в робочі дні (понеді-
лок – п’ятниця) з 09:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (24 квітня 2018 
року) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ, 
вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».

Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Директор 
ПрАТ «АТП-1» Куденко Віталій Григорович. Телефон для довідок: (044) 
285-63-87 

директор прат «атп-1»  Куденко в.Г.

рІЧна ІнформацІя емітента: 

пат «атп-2562», 
за 2017 рік.

Код за ЄДРПОУ 05520388,14007, м. Чернігів, вул. В.Дрозда, 13 телефон: 
(04622) 5-61-81.
Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі да-

них НКЦПФР 9 квітня 2018 року.
Річна інформація розміщена на сторінці atp-2562.pp.ua в мережі Інтер-

нет
Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : 

ТОВ  Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910
Загальні чергові збори товариства проведено 14.04.2017 року кворум 

78.56% 
Порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв .
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв .
3.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства в 2016 роцi.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту . 

4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку ревiзiйної комiсiї щодо 
рiчного звiту та балансу товариства за 2016 рiк.6.Затвердження рiчного 
фiнансового звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.

7.Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товари-
ства за 2016 рiк.8.Прийняття рiшення про склад Наглядової ради товари-
ства.

9.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можутьь вчинятися То-
вариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.

10.Прийняття рiшення внесення змiн до Статуту Товариства та затвер-
дження Статуту, викладеного в новiй редакцiї.

Всi питання порядку денного розглянутi, за якими прийнятi вiдповiднi 
рiшення. Додатковi питання на розгляд не вносилися.(Затверджено звiт То-
вариства, Наглядової ради,Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс Товари-
ства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть покритi за рахунок 
прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
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рІЧна ІнформацІя емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійсни-

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво "ІнвеСтСиС-
тема", 31955145, вул.Оболонська, 6, 
Літера А, м.Київ, Подільський, 04071, 
Україна, (044)463-60-73

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

10.04.2018

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

investsystema.inf.ua

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
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 

«ямпІлЬтеХСервІС»
2. Код за ЄДРПОУ
00902286
3. Місцезнаходження
24500, вінницька обл., ямпільський р-н, м. ямпіль, вул. Черня-

ховського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс
04336-2-16-76
5. Електронна поштова адреса
Jampil-tereh@goldmandarin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
http://yampilrayagrotehservis.net.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

Зміна власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих 
акцій публічного акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
«05» квітня 2018 року між Терехом Віктором Петровичем та Терехом 

Петром Федоровичем було укладено договір дарування цінних паперів (ак-
цій). Так, Терехом Віктором Петровичем було здійснено дарування на ко-
ристь Тереха Петра Федоровича пакета акцій у кількості 6277, що складає 
56,980755 % у загальній кількості акцій ПАТ «Ямпільтехсервіс». В подаль-
шому було вчинено всі необхідні дії, передбачені законодавством для пере-
ходу права власності на вказані акції до Тереха Петра Федоровича.

Відбулися наступні зміни: 
1. Розмір частки власника Тереха Віктора Петровича (паспорт серії СН 

№ 607398, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13 грудня 
1997 року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 
№ 11, кв. 92, реєстраційний номер облікової картки платника податків за 
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 
2406702812), до змін складав 56,980755 % у загальній кількості акцій акцiй 
та 98,5% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, після змін складає 0% у 
загальній кількості акцій та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

2. Розмiр частки власника Тереха Петра Федоровича (паспорт серії 
АА № 938300, виданий Ямпільським РВ УМВС України у Вінницькій об-
ласті 25.02.1999 р., що мешкає за адресою Вінницька область Ямпіль-
ський район, м. Ямпіль, вул. Комінтерна, 14, кв. 9, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фі-
зичних осіб – платників податків: 1411104171), до змін складав 0,8715 % 
у загальнiй кiлькостi акцiй та 1,5 % вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй, пiсля змiн складає 57,8523 % у загальнiй кiлькостi акцiй та 100 % у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор ______________
(підпис)

Терех П. Ф. 
(ініціали та прізвище керівника)

10.04.2018 р.
(дата)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента:

прат «БатУринаГротеХСервІС» 
за 2017 рік.

Код за ЄДРПОУ 00909058, 16512, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, 
м. Батурин, вул.Розумовського,1. Телефон: (04635) 48138, 

Річна інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР 05 квітня 2018 року. 

Річна інформація розміщена на сторінці baturinagrotehservis.cn.ua в 
мережі Інтернет.

Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності : 
ТОВ Аудиторська фірма «Порада», код за ЄДРПОУ 22820910

Загальні чергові збори товариства проведено 28.04.2017 року, кво-
рум 81.73 %

порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про 

припинення повноважень членів лічильної комісії. 2. Про обрання ро-
бочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів ак-
ціонерів Товариства. 3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голо-
сування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління 
Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То-
вариства за 2016 рік. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 р. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 
2016 р. 

7. Про затвердження річного звіту Товариства, фінансової звіт-
ності та балансу Товариства за 2016 р. 8. Про розподіл прибутку То-
вариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками ро-
боти у 2016 р. 9. Про визначення основних напрямів діяльності 
Товариства на 2017 рік. 10. Внесення та затвердження змін до Ста-
туту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. 
11.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого скла-
ду Правління Товариства. 12. Обрання Виконавчого органу Товари-
ства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого 
складу Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членів Наглядової 
ради Товариства. 15. Про затвердження умов цивільно-правових до-
говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів 
з членами Наглядової ради Товариства. 16. Прийняття рішення про 
припинення повноважень Ревізора Товариства. 17. Обрання Ревізо-
ра Товариства.

Доповнення до порядку денного зборiв не надавались. На розгляд 
зборiв додатковi питання не вносилися.

Питання порядку денного розглянутi, прийнятi вiдповiднi рiшення. 
(Затверджено звiт Правління, Наглядової ради, Ревiзора, рiчний звiт та 
баланс Товариства. Збитки за звiтний рiк та попереднi перiоди будуть 
покриті за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв).

Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«КиЇвСЬКий мотоциКлетний Завод»

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 
«Київський мотоциклетний завод», 
00231314, 04119 м. Київ 
вул.С.Хохлових, 8, (044) 489-35-38

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

12.04.2018р.

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

http://00231314.infosite.com.ua
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1. Повне найменування емітента
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «ямпІлЬтеХСервІС»
2. Код за ЄДРПОУ
00902286
3. Місцезнаходження
24500, вінницька обл., ямпільський р-н, м. ямпіль, вул. Черня-

ховського, 1
4. Міжміський код, телефон та факс
04336-2-16-76
5. Електронна поштова адреса
Jampil-tereh@goldmandarin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації
http://yampilrayagrotehservis.net.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1  

розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-
ду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III 
цього Положення

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що ді-
ють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше 
відсотків, простих акцій акціонерного товариства

ii. текст повідомлення
«05» квітня 2018 року між Терехом Віктором Петровичем та Тере-

хом Петром Федоровичем було укладено договір дарування цінних 
паперів (акцій). Так, Терехом Віктором Петровичем було здійснено да-
рування на користь Тереха Петра Федоровича пакета акцій у кількості 

6277, що складає 56,980755 % у загальній кількості акцій ПАТ «Ям-
пільтехсервіс». В подальшому було вчинено всі необхідні дії, перед-
бачені законодавством для переходу права власності на вказані акції 
до Тереха Петра Федоровича.

Відбулися наступні зміни: 
1. Розмір частки власника Тереха Віктора Петровича (паспорт серії 

СН № 607398, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві  
13 грудня 1997 року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, 
вул. Здолбунівська, буд. № 11, кв. 92, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків: 2406702812), до змін складав 56,980755 % 
у загальній кількості акцій акцiй та 98,5% вiд загальної кiлькостi голо-
суючих акцiй, після змін складає 0% у загальній кількості акцій та 0% 
вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

2. Розмiр частки власника Тереха Петра Федоровича (паспорт 
серії АА № 938300, виданий Ямпільським РВ УМВС України у Ві-
нницькій області 25.02.1999 р., що мешкає за адресою Вінницька об-
ласть Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Комінтерна, 14, кв. 9, реє-
страційний номер облікової картки платника податків за даними 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 
1411104171), до змін складав 0,8715 % у загальнiй кiлькостi акцiй та 
1,5 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 
57,8523% у загальнiй кiлькостi акцiй та 100 % у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор ______________
(підпис)

Терех П. Ф. 
(ініціали та прізвище 

керівника)
10.04.2018 р.

(дата)

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«ямпІлЬтеХСервІС»

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 «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 м.Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412)402059, (0412)402044
5. Електронна поштова адреса: kanc@ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.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 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а 
саме: укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення гро-
шових зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 
25959784). 

Гранична сукупнiсть вартостi кожного правочину - до 2 500 000 
тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 5 142 123 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
48,62 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 112 643 834 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
112 295 227 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 177 307 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а 
саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань особи перед Товариством.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 5 142 123 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
58,34 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах - 112 643 834 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
112 463 527 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшення - 177 307 штук.

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛ-
ЕНЕРГО» (далі - Товариство) вiд 06.04.2018р. (Протокол № 25 від 
06.04.2018р.) попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, а 
саме: укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення гро-
шових зобов’язань Товариства перед особою.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 3 000 000 тис. грн.Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -  
5 142 123 тис. грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  - 58,34 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 120 999 315 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах -  
112 643 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення - 112 463 527 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення - 177 307 штук.

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  Шекета о.м.
10.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «енерГопоСтаЧалЬна КомпанІя «ЖитомироБленерГо»
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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 ТОВАРИ-
СТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«Укр профоздоровниця»

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або 

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента 
ІІ. текст повідомлення 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 
від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» романюка олексія Івановича. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу На-
глядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття 
паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Романюк Олексій Іванович, який займав посаду Голова 
Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення повно-
важень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято рі-
шення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Буратинського в’ячеслава васильовича. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього скла-
ду Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на 
розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович, який займав по-
саду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» вернигори леоніда михайловича. Припинення пов-
новажень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу 
Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» дацька романа михайловича. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу На-
глядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття 
паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Дацько Роман Михайлович, який займав посаду Член 
Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення повно-
важень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято рі-
шення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» дмитришина володимира Івановича. Припинення 
повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього скла-
ду Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Коваль вікторії миколаївни. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу На-
глядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкрит-
тя паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна, який займав посаду Член 
Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» мойсюка василя Сильвестровича. Припинення пов-
новажень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу 
Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» мосендз в’ячеслав Григорович. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу 
Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-

приватне аКцІонерне товариСтво 
лІКУвалЬно-оЗдоровЧиХ ЗаКладІв профСпІлоК УКраЇни «УКрпрофоЗдоровниця»



№70, 12 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Сластьона віктора максимовича. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу 
Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Сластьон Віктор Максимович, який займав посаду Член 
Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» рябка олександра Івановича. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу На-
глядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття 
паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Рябко Олександр Іванович, який займав посаду Член 
Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Шершуна миколу Харитоновича. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу 
Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Шершун Микола Харитонович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Шершун Микола Харитонович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Харьковського Геннадія петровича. Припинення 
пов новажень посадової особи виконано на підставі припинення усього 
складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової 
ради.

Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на роз-
криття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович, який займав посаду 
Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення по-
вноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» піжука Юрія миколайовича. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу На-
глядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття 
паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член На-

глядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення по-
вноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято 
рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» дубіля віталія петровича. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової 
ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Посадова особа Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття 
паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «Укр-
профоздоровниця».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має.

Посадова особа Дубіль Віталій Петрович, який займав посаду Член На-
глядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» романюка олексія Івановича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Романюка Олексія Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК 

Професійної спілки працівників житлового-комунального господарства, міс-
цевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Романюк О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» Коваль вікторію миколаївну. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Коваль Вікторію Миколаївну обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК 

Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Коваль В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» вернигору леоніда михайловича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Вернигору Леоніда Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

32

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 

Полтавської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Вернигора Л.М. є представником акціонера – Федерації професійних спі-

лок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» Буратинського в’ячеслава васильовича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. 

Буратинського В’ячеслава Васильовича обрано на посаду Член Нагля-
дової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 

Федерації професійних спілок Одеської області.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Буратинський В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спі-

лок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» дацька романа михайловича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Дацька Романа Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 

Об’єднання профспілок Львівщини.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дацько Р.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» дмитришина володимира Івановича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспорт-
них даних. 

Дмитришина Володимира Івановича обрано на посаду Член Наглядової 
ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦР 

Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дмитришин В.І. є представником акціонера – Федерації професійних спі-

лок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-

меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» дубіля віталія петровича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних. 
Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 

Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» мойсюка василя Сильвестровича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Мойсюка Василя Сильвестровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК 

Професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промис-
ловості України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мойсюк В.С. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» мосендза в’ячеслава Григоровича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Мосендза В’ячеслава Григоровича обрано на посаду Член Наглядової 
ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступни-

ка голови ЦК Професійної спілки працівників вугільної промисловості Укра-
їни.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мосендз В.Г.є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» піжук Юрія миколайовича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового 
складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера 
- ФПУ.

Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. 
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Піжук Юрія Миколайовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова ЦК 

Профспілки працівників державних установ України, заступник Голови ЦК 
Профспілки працівників державних установ України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Піжук Ю.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» рябка олександра Івановича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера  - ФПУ.

Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних да-
них. 

Рябка Олександра Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступни-

ка Голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної про-
мисловості України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рябко О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» Сластьона віктора максимовича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового 
складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціоне-
ра  - ФПУ.

Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Сластьона Віктора Максимовича обрано на посаду Член Наглядової 
ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 

Запорізької обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Сластьон В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спі-

лок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 
від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» Шершуна миколи Харитоновича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового 
складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціоне-
ра  - ФПУ.

Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Шершуна Миколи Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової 
ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови 
Федерації профспілок Рівненської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Шершун М.Х. є представником акціонера – Федерації професійних спі-

лок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 
92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 
від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» Саєнка володимира володимировича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового 
складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціоне-
ра  - ФПУ.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття пас-
портних даних. 

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Наглядо-
вої ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник 

голови Федерації професійних спілок України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Саєнко В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про обрання членів 
Наглядової ради ПрАТ «Укр профоздоровниця». Затвердження умов 
цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладати-
меться з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради То-
вариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ним» прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради 
ПрАТ «Укр профоздоровниця» фленько володимира Юрійовича. 

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень 
попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу 
Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних. 

Фленько Володимира Юрійовича обрано на посаду Член Наглядової 
ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Закарпатської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фленько В.Ю. є представником акціонера – Федерації професійних спілок 

України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укр профоздоровниця» 

від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання «Про припинення пов-
новажень члена Правління ПрАТ «Укр профоздоровниця» прийнято рішен-
ня про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укр-
профоздоровниця» Саєнка володимира володимировича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої 
ним заяви за власним бажанням.

Обгрунтування змін: у зв’язку з заявою за власним бажанням.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на 

розкриття паспортних даних.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав поса-

ду Член Правління, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-

ни немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.05.2016р.
Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

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

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

2. Голова Правління __________
(підпис) 

М.В. Субота
(ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 10.04.2018р.
(дата) »
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів за 2017р.І. Основні ві-
домості про емітента.1.Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та телефон емітента: пУБлІЧне аКцІо-
нерне товариСтво КиЇвСЬКий Завод 
реаКтивІв, ІндиКаторІв та аналІтиЧниХ пре-
паратІв «рІап», 05761293, Корабельна,5,04080 м. Київ, вул. Кор
абельна,5,04080,Україна,(044)482-40-70.2. Дата розкриття річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: riap.mbk.biz.ua.4. Найменування 
аудиторської фірми: якою проведений аудит фінансової звітності:ПП 
«АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 30687076. 5.Інформація про загальні збори. 

Вид зборів - чергові. Дата проведення: 14.04.2017р.Кворум зборів:92,35% 
до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися: 1. Про 
обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних 
Зборів.2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на За-
гальних Зборах.3.Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 
2016 р.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.5. Звіт Ревізійної 
комісії за 2016 р.6. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., роз-
поділ прибутку Товариства.7. Про зміну складу посадових осіб 
Товариства.8. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товари-
ства.По усім питання порядку денного рішення прийняті та затвердженні 
стовідсотково. 6.Інформація про дивіденди: рішення щодо виплати диві-
дендів не приймалось. 

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво 
по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифiКацiЇ «ЧернiГiвГаЗ»

титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформа-
ції, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння Ярова Алла Артурiвна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 11.04.2018

(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 

«Чернiгiвгаз»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14021, м.Чернiгiв, Любецька,68

4. Код за ЄДРПОУ
03358104
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462)644090 (0462)644090
6. Електронна поштова адреса
liudmyla.cherninska@cngas.com.ua

ii. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення (повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

11.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

71 Вiдомостi нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку

11.04.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці stockmarket@gov.ua

в мережі 
Інтернет

11.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

посада
прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

паспортні дані фізичної 
особи або ідентифіка-
ційний код за ЄдрпоУ 

юридичної особи

розмір частки в 
статутному 

капіталі емітента 
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6
10.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Резнiченко 
Наталiї Анатолiївни.
10.04.2018 член наглядової ради Ушанов Iлля Юрiйович 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Ушанова Iллi Юрiйовича.
10.04.2018 член наглядової ради Iан Бьорд 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Iан Бьорда.
10.04.2018 член наглядової ради Мiлькевич Вiталiя Павловича 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Мiлькевича 
Вiталiя Павловича.
10.04.2018 член наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Девiда Ентонi 
Ховард Брауна.
10.04.2018 обрано член наглядової ради Iан Бьорд 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Iан Бьорда
10.04.2018 член наглядової ради Девiд Ентонi Ховард Браун 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Девiда Ентонi Ховарлда Брауна
10.04.2018 член наглядової ради Ушанов Iлля Юрiйович 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення вiд 10 квiтня 2018 року про обрання членом наглядової ради Ушанова Iллю Юрiйовича.
10.04.2018 член Наглядової ради Мiлькевич Вiталiй Павлович 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича
10.04.2018 член наглядової ради Слюсар Михайло Олексiйович 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом наглядової ради Слюсар Михайла Олексiйовича
10.04.2018 член наглядової ради Резнiченко Наталiя Анатолiївна 00 00 хх 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято рiшення про обрання членом наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну.
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титульний аркуш повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовір-
ність Інформації, що розкрита відповідно 
до вимог Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів.

Голова правління Ярова Алла Артурiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали 

керівника)
М.П. 11.04.2018

(дата)

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

«Чернiгiвгаз»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
14021, м.Чернiгiв, вул.Любецька,68
4. Код за ЄДРПОУ
03358104
5. Міжміський код та телефон, факс
(0462) 644090 (0462) 644090
6. Електронна поштова адреса
liudmyla.cherninska@cngas.com.ua 

ii. дані про дату та місце оприлюднення повідомлення (повідомлен-
ня про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії 11.04.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

75 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 14.04.2018
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

stockmarket@gov.ua в мережі Інтернет

11.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

відомості 
про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів
№ з/п дата 

прийняття 
рішення

ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 
є предме-

том 
правочину 
(тис. грн)

вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках)
1 2 3 4 5
1 10.04.2018 1317000 1465370 90
Зміст інформації:
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 10 квiтня 2018 року було 
прийнято рiшення про надання повноважень головi правлiння Яровiй Аллi 
Артурiвнiна пiдписання договорiв надання послуг з розподiлу природного 
газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо нада-
ти згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 415 100 000,00 грн. 
(чотириста п’ятнадцять мiльйонiв сто тисяч гривень 00 копiйок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю  
622 700 000,00 грн. (шiстсот двадцять два мiльйони сiмсот тисяч гри-
вень 00 копiйок);
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю 1 371 000 000,00 грн. (один мiльярд триста сiмдесят один мiльйон 
гривень 00 копiйок);
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України гра-
ничною сукупною вартiстю 87 200 000,00 грн. (вiсiмдесят сiм мiльйонiв 
двiстi тисяч гривень 00 копiйок).

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво по ГаЗопоСтаЧаннЮ та ГаЗифІКацІЇ «ЧернiГiвГаЗ»

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 ТО-
ВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський ра-

йон село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.mbgk.ck.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

ІІ. текст повідомлення 
10 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Мало-

Бузуківський гранітний кар'єр» прийнято рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів:
характер правочинів:
1. договори щодо придбання у фінансовий лізинг техніки;
2. кредитні та депозитні договори, або зміни до них;
3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням ви-

конання зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товари-
ством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави 
майна, іпотеки, поруки тощо);

4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредит-

них договорів та договорів їх забезпечення;
5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, про-

дажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в опера-
тивне управління, застави, страхування);

6. договори щодо розпорядження рухомим майном - як основни-
ми, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (при-
дбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або 
отримання в оперативне управління, застави, страхування);

7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
9. договори позики;
10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам.
гранична сукупна вартість правочинів 50000 тис. грн.;
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності 18729 тис. грн.;
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) 266,97%;

загальна кількість голосуючих акцій 1622603 шт., кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 
1538630 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення 1538630, кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «проти» прийняття рішення 0; 

Статутом акціонерного товариства не визначено додаткових кри-
теріїв, не передбачених законодавством, для віднесення правочину 
до значного правочину.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

2. директор  ніжніков володимир миколайович
11.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«мало-БУЗУКІвСЬКий ГранІтний Кар’Єр»
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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 ТОВАРИ-

СТВО «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР'Я»
2. Код за ЄДРПОУ: 02782314
3. Місцезнаходження: 19625 село Будище Черкаський район Черкась-

ка область, вулиця Шевченка будинок 38
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-55-85, 33-28-66
5. Електронна поштова адреса: moshnyv@ukr.net, 02782314@afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://moshnogor.emitents.net.ua/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 
Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «САНАТОРІЙ 

«МОШНОГІР'Я» (Протокол № 1 від 10.04.2018 року), припинено повнова-
ження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Наглядової ради), а саме: Голови На-
глядової ради Гріцишиної Валентини Анатоліївни, (паспорт серія НС 
№ 401707 виданий 10.12.1997 року Черкаський РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 
Члена Наглядової ради з 31.03.2015 року, Голови Наглядової ради з 
31.03.2015 року до 10.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «САНАТОРІЙ 
«МОШНОГІР'Я» (Протокол № 1 від 10.04.2018 року), припинено повнова-
ження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Наглядової ради), а саме: Члена Нагля-
дової ради Давиденко Анатолiя Олександровича ( паспорт серія НС 
№ 262906 виданий 28.03.1997 року Черкаським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій 
який належить особі 1,474156 % від статутного капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 31.03.2015 року до 
10.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «САНАТОРІЙ 
«МОШНОГІР'Я» (Протокол № 1 від 10.04.2018 року), припинено повнова-
ження Наглядової ради товариства (підстава для припинення повнова-
жень: закінчення терміну обрання Наглядової ради), а саме: Члена Нагля-
дової ради Хрієнко Валентини Григорівни (паспорт серія НС № 973627 
виданий 08.06.2001 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді Члена На-
глядової ради з 31.03.2015 року до 10.04.2018 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради ПрАТ «САНА-
ТОРІЙ «МОШНОГІР'Я» на чергових загальних зборах акціонерів від 
10.04.2018 року (Протокол № 1 від 10.04.2018 року) прийнято рішення об-
рати Наглядову раду товариства, а саме: Головою Наглядової ради Гріци-
шину Валентину Анатоліївну (паспорт серія НС № 401707 виданий 
10.12.1997 року Черкаський РВ УМВС України в Черкаськiй областi). По-
садова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 

капіталі товариства. Гріцишина В.А. є представником акціонера «фізичної 
особи» Піхоти Валентини Володимирівни, яка володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства в розмірі 46,021820 %. Особа обрана на посаду 
терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради ПрАТ «САНА-
ТОРІЙ «МОШНОГІР'Я» на чергових загальних зборах акціонерів від 
10.04.2018 року (Протокол № 1 від 10.04.2018 року) прийнято рішення об-
рати Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради Дави-
денка Анатолiя Олександровича ( паспорт серія НС № 262906 виданий 
року Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Посадова особа 
є акціонером, розмір пакета акцій який належить особі 1,474156 % від ста-
тутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на три 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завід-
уючий гаражем. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

У зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради ПрАТ «СА-
НАТОРІЙ «МОШНОГІР'Я» на чергових загальних зборах акціонерів від 
10.04.2018 року (Протокол № 1 від 10.04.2018 року) прийнято рішення 
обрати Наглядову раду товариства, а саме: Членом Наглядової ради 
Хрієнко Валентину Григорівну (паспорт серія НС № 973627 виданий 
08.06.2001 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). 
Хрієнко В.Г. є представником акціонера «фізичної особи» Піхоти Вален-
тини Володимирівни, яка володіє часткою у статутному капіталі товари-
ства в розмірі 46,021820 %.Особа обрана на посаду терміном на три 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бух-
галтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «САНАТОРІЙ 
«МОШНОГІР'Я» (Протокол № 1 від 10.04.2018 року), припинено повно-
важення Виконавчого органа Товариства (підстава для припинення по-
вноважень: закінчення терміну обрання Виконавчого органу), а саме: 
Головного лікаря Гулого Віктора Яковича (паспорт серія НС № 222912 
виданий 30.01.1997 року Черкаським РВ УМВС України в Черкаськiй 
областi). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій який на-
лежить особі 47,182818 % від статутного капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді з 31.03.2015 року до 10.04.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

В зв'язку з закінченням терміну обрання Виконовчого органу ПрАТ «СА-
НАТОРІЙ «МОШНОГІР'Я» на чергових загальних зборах акціонерів від 
10.04.2018 року (Протокол № 1 від 10.04.2018 року) прийнято рішення об-
рати Виконавчий орган Товариства, а саме: Головного лікаря Гулого Вікто-
ра Яковича (паспорт серія НС № 222912 виданий 30.01.1997 року Черкась-
ким РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Посадова особа є акціонером, 
розмір пакета акцій який належить особі 47,182818 % від статутного капіта-
ла товариства. Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний лікар ЗАТ «СА-
НАТОРІЙ «МОШНОГІР'Я», головний лікар ПрАТ «САНАТОРІЙ 
«МОШНОГІР'Я». 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. Головний лiкар Гулий Вiктор Якович 11.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «СанаторІй «моШноГІр’я»

до уваги акціонерів

пУБлІЧноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «ЧерКаСиоБленерГо» 

(далі – товариство)
(код ЄдрпоУ 22800735), 

місце знаходження товариства: 
Україна, 18002, м. Черкаси, придніпровський р-н, 

вул. Гоголя, 285.
Повідомляємо Вас про внесення змін до проекту порядку денного річ-

них загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликаються на 
24.04.2018року та відбудуться за адресою: м.Черкаси, вул.Татинецька 
(Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення про 
проведення позачергових загальних зборів опубліковано 21.03.2018 року в 
№55 (2808) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»), на ви-
могу акціонера – юридичної особи ФДМУ, який є власником більше ніж 5 % 
простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго», а саме:

11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими 

загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання 
п’ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про ство-
рення приватного акціонерного товариства «Черкасиенерго-
збут».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними 

зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п’ятого порядку ден-
ного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонер-
ного товариства «Черкасиенергозбут».» шляхом викладення його у наступ-
ній редакції:

«1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», 
статутний капітал якого становитиме 5 935 733, 28 гривень (п’ять мільйонів 
дев’ятсот тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 копійок). Ста-
тутний капітал буде поділено на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів 
триста дев’яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція. Кількість при-
вілейованих акцій – 0 (нуль).

Голова правління  о.Г.Самчук 
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Комплекс «Любецький»

2. Код за ЄДРПОУ: 05507146
3. Місцезнаходження: 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 80
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 65-11-15 (0462) 65-11-15
5. Електронна поштова адреса: maіl@chmk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: chmk.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо іпотеки на 
граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо поруки май-
ном Товариства на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.
грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо застави 
майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо лізингу 
(оренди) майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отри-
мання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 5912 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 422.87%. Загальна кількість голосуючих акцій - 
3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «за» - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отримання 
кредиту на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Залучення коштів 

вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генераль-
них кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, догово-
рів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому 
числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо при-
дбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 5912 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності: 422.87%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 
штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-
них зборах - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «за» - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо придбання 
паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 5912 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 422.87%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних  
зборах - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» - 2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«проти»  - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо реалізації 
основних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 
тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
422.87%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
2673234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» -  
0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отримання 
позик на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. За-
гальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

За рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любець-
кий» від 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо виконання 
робіт на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 5912 тис.грн. Співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності: 422.87%. Загальна 
кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 2673234 штуки, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2673234 штуки, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» - 0 штук.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Директор Касьяненко Вячеслав Володимирович (підпис) М.П. 
11.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КомплеКС «лЮБецЬКий»
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рІЧна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів 

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

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИ-
ВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ», 
05518948, Україна Черкаська обл. Приднiпровський р-н 18000 м. Черкаси 
вул. Чигиринська, 7, 0(472) 71-01-20

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 року.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/05518948/

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Аудит - Юнiкс» 
у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 22212843

5. Інформація про загальні збори: 
04.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного  това-
риства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Перше питання порядку денного: Обрання 
членiв лiчильної комiсiї.ВИРIШИЛИ: для проведення пiдрахункiв голосiв 
акцiонерiв на Зборах акцiонерiв обрати лiчильну комiсiю в складi:»    Ку-
пець Олександр Володимирович - голова лiчильної комiсiї;»    Кашко 
Наталiя Петрiвна,»    Коваленко Антонiна Миколаївна. Голосували: кiлькiсть 
голосiв % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах 
акцiонерiв ЗА 86 805 909    100,00 ПРОТИ  0 0,00 УТРИМАВСЯ 0 0,00 НЕ 
БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI 0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0 0,00. 2. Друге питання порядку денного: Прийняття 
рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, 
установлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, 
затвердження регламенту. ВИРIШИЛИ: 1. в ходi роботи рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та голосування по питанням про-
водити у послiдовностi, що передбачена порядком денним; 2. фiксування 
розгляду питань технiчними засобами не проводити; 3. повноваження об-
раного складу лiчильної комiсiї припинити з моменту пiдписання протоколiв 
про пiдсумки голосування по всiх питаннях порядку денного Зборiв 
акцiонерiв;4. установити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування у варiантi, що був затверджений рiшенням наглядової ради вiд 
01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 вiд 01.02.2017 року), а саме: 
бюлетенi для голосування, в тому числi бюлетенi для кумулятивного голо-
сування засвiдчуються печаткою Товариства або пiдписом будь-кого з 
членiв реєстрацiйної комiсiї в правому верхньому кутi кожного аркушу бю-
летеня до початку реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв).5. Затвер-
дити наступний регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв:»    доповiдi - до 
10 хвилин;»    виступи - до 3 хвилин;» голосування по питанням порядку 
денного: з використанням бюлетенiв; по питанню обрання складу органiв 
Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосуван-
ня;»    одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення 
кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акцiонерiв, крiм 
проведення кумулятивного голосування;»    провести Збори акцiонерiв без 
перерви. Голосували:      кiлькiсть голосiв % голосiв вiд кiлькостi голосiв за-
реєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909 100,00  ПРО-
ТИ    0 0,00 УТРИМАВСЯ     0    0,00 НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0 0,00 
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00.  3. Третє питання 
порядку денного: Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2016 рiк. 
ВИРIШИЛИ: звiт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати 
задовiльною.Голосували: кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд кiлькостi голосiв заре-
єстрованих для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909    100,00  
ПРОТИ 0 0,00 УТРИМАВСЯ    0    0,00 НЕ БРАЛИ УЧАСТI У 
ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0    0,00. 4. Четверте питання порядку денного: Розгляд 
звiту виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2016 рiк. ВИРIШИЛИ: звiт 
виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу 
Товариства визнати задовiльною.Голосували: кiлькiсть голосiв % голосiв 
вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 
805 909 100,00 ПРОТИ 0  0,00  УТРИМАВСЯ    0    0,00  НЕ БРАЛИ УЧАСТI 
У ГОЛОСУВАННI    0 0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0    0,00. 5. П'яте питання порядку денного: Розгляд звiту 
та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження висновкiв 
ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. ВИРIШИЛИ: звiт ревiзiйної комiсiї Товариства 
взяти до уваги; висновки ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк - затвердити. 
Голосували: кiлькiсть голосiв % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих 
для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909    100,00  ПРОТИ    0 0,00  
УТРИМАВСЯ    0    0,00 НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА 

БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0 0,00. 6. Шосте питання по-
рядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Розподiл 
прибутку Товариства за 2016 рiк. ВИРIШИЛИ:1.    затвердити рiчнi резуль-
тати дiяльностi акцiонерного Товариства за 2016 рiк, затвердити рiчний звiт 
та баланс Товариства за 2016 рiк;2.    суму прибутку направити на розвиток 
виробництва, дивiденди за 2016 рiк не нараховувати.Голосували:      
кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi 
у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909 100,00 ПРОТИ    0    0,00 УТРИМАВ-
СЯ    0    0,00 НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0  0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯ-
МИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00. 7. Сьоме питання порядку ден-
ного: Про внесення змiн до статуту Товариства, в зв'язку з приведенням 
статуту у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України. Затвер-
дження нової редакцiї статуту Товариства. Надання повноважень на 
пiдписання нової редакцiї статуту та здiйснення усiх необхiдних дiй, 
пов'язаних з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в 
ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських форму-
вань. ВИРIШИЛИ: 1.    внести змiни до статуту Товариства, пов'язанi з при-
веденням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викла-
дення статуту у новiй редакцiї; 2.    затвердити нову редакцiю статуту 
Товариства;3.    уповноважити Генерального директора Товариства 
пiдписати нову редакцiю статуту;4.внести до Єдиного Державного реєстру 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 
iнформацiю щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу 
управлiння, у вiдповiдностi до iнформацiї, що мiститься в статутi Товари-
ства, а саме: вищий орган - загальнi збори акцiонерiв; контролюючий - на-
глядова рада; виконавчий орган - Генеральний директор; 5.    уповноважи-
ти Генерального директора Товариства здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi 
з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту та з внесенням змiн до 
вiдомостей про Товариство до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань. Уповноважити Генерального ди-
ректора заповнювати та пiдписувати, а також надавати та отримувати у 
Державного реєстратора юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 
будь-якого вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - 
пiдприємцiв Черкаської областi необхiднi документи; в разi необхiдностi 
видати вiдповiдну довiренiсть третiй особi з метою проведення вищезазна-
чених дiй. Голосували: кiлькiсть голосiв % голосiв вiд кiлькостi голосiв за-
реєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909 100,00ПРОТИ 
0    0,00 УТРИМАВСЯ    0    0,00 НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00 8. Восьме пи-
тання порядку денного: Про припинення дiї iснуючих в Товариствi внутрiшнiх 
положень. ВИРIШИЛИ: припинити дiю iснуючих в Товариствi внутрiшнiх по-
ложень, що були затвердженнi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
16.04.2013 року, а саме:»    Положення про загальнi збори акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ»;»    Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»;»    По-
ложення про Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»;»    Положення про Ревiзiйну 
комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ». Голосували:          кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд 
кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв  
ЗА    86 805 909    100,00  ПРОТИ    0    0,00 УТРИМАВСЯ    0 0,00 НЕ БРА-
ЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0    0,00. 9. Дев'яте питання порядку денного: Затверджен-
ня внутрiшнiх положень Товариства.ВИРIШИЛИ: затвердити положення 
про наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСЬКИЙ  ХЛIБОКОМБIНАТ».Голосували:  кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд 
кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв  
ЗА 86 805 909    100,00  ПРОТИ    0    0,00  УТРИМАВСЯ    0    0,00 НЕ БРА-
ЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00  ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0 0,00.           10. Десяте питання порядку денного: Про 
припинення повноважень членiв наглядової ради.ВИРIШИЛИ: припинити 
повноваження складу наглядової ради, що дiяв на пiдставi рiшення загаль-
них зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2016 року, датою припинення повноважень 
iснуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рiшення 
рiчними загальними зборами акцiонерiв.Голосували:          кiлькiсть 
голосiв    % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах 
акцiонерiв  ЗА    86 805 909    100,00 ПРОТИ    0 0,00 УТРИМАВСЯ    0    0,00  
НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00.  11. Одинадцяте питання порядку денного: 
Обрання членiв наглядової ради Товариства.Результати кумулятивного 
голосування:Не брали участь у голосуваннi  0 голосiвЗа бюлетенями, ви-
знаними недiйсними   0 голосiв Русанова Вiкторiя Анатолiївна     
«ЗА»  86 805 909 голосiв; Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна «ЗА»  86 805 909 
голосiв; Нiкiтчук Iгор Iванович    «ЗА»  86 805 909 голосiв. Табалов Олек-
сандр Миколайович     «ЗА»  86 805 909 голосiв;Коваленко Наталiя 
Вiкторiвна «ЗА»  86 805 909 голосiв.За результатами кумулятивного голо-
сування обраними до складу наглядової ради є: Русанова Вiкторiя 
Анатолiївна, в якостi члена наглядової ради - незалежного директора; 
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Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна, в якостi члена наглядової ради - незалежного 
директора; Нiкiтчук Iгор Iванович - акцiонер, який є власником 3 штук про-
стих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕР-
КАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»; Табалов Олександр Миколайович - акцiонер, 
який є власником 4 штук простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ»; Коваленко Наталiя 
Вiкторiвна - акцiонер, який є власником 3 штук простих iменних акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ 
ХЛIБОКОМБIНАТ». 12. Дванадцяте питання порядку денного: Затверджен-
ня умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та го-
ловою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової ради.
ВИРIШИЛИ:1.    затвердити цивiльно-правовi договори мiж членами i голо-
вою наглядової ради та Товариством, на умовах що викладенi в проектах 
цих договорiв;2. уповноважити на пiдписання договорiв вiд iменi Товариства 
Генерального директора Товариства. Голосували:      кiлькiсть голосiв    % 
голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах акцiонерiв 
ЗА 86 805 909    100,00  ПРОТИ    0    0,00  УТРИМАВСЯ    0    0,00 НЕ БРА-
ЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ 
НЕДIЙСНИМИ    0 0,00   13. Тринадцяте питання порядку денного: Про при-
пинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. ВИРIШИЛИ: при-
пинити повноваження складу ревiзiйної комiсiї, що був обраний рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 04.04.2016 року, датою припи-
нення повноважень iснуючого складу ревiзiйної комiсiї визначити дату при-
йняття рiшення рiчними загальними зборами акцiонерiв.Голосува-
ли:          кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих 
для участi у Зборах акцiонерiв ЗА    86 805 909    100,00  ПРОТИ    0 0,00 
УТРИМАВСЯ    0    0,00  НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА 
БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00. 14. Чотирнадцяте 
питання порядку денного: Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства та ви-
значення строку її повноважень. ВИРIШИЛИ: ревiзiйну комiсiю не обирати, 
повноваження по здiйсненню перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства передати незалежному аудитору.Голосували:      кiлькiсть 
голосiв    % голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у Зборах 
акцiонерiв ЗА 86 805 909    100,00  ПРОТИ    0    0,00 УТРИМАВСЯ    0    0,00 
НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00  ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ    0 0,00   15. П'ятнадцяте питання порядку денного: 
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (крiм зна-
чних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися То-
вариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та 

сукупного граничного розмiру, надання повноважень на визначення 
доцiльностi їх укладання, iстотних умов та особи, на яку буде покладено 
обов'язок їх укладення та пiдписання.ВИРIШИЛИ: 1. попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинiв (крiм значних правочинiв, щодо яких 
є заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати при-
йняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, 
наступного характеру:»    кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до 
них;»    угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання 
зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими 
суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки 
тощо);»    угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного 
сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та 
договорiв їх забезпечення;»    угоди щодо розпорядження нерухомiстю (при-
дбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в опе-
ративне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхуван-
ня);» угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i 
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне 
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);»    до-
говори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них 
та пов'язанi з ними угоди; «цивiльно-правовi угоди щодо придбання або 
вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарю-
вання;»    угоди будiвельного пiдряду;»    лiзингу;»    угоди щодо послуг ре-
кламного, iнформацiйного, консультативного характеру;»    угоди щодо по-
слуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;»    угоди на проведення 
ремонтно-будiвельних робiт;»    договори комерцiйної концесiї та спiльної 
дiяльностi;»    договори позики;»    договори поставки, купiвлi-продажу, за-
стави, зберiгання, переробки, позики: сировини, зерна  та будь-яких iнших 
товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi.2. 
визначення доцiльностi укладання таких угод та їх iстотних умов покласти 
на наглядову раду Товариства;3. визначити сукупну граничну вартiсть зна-
чних правочинiв у розмiрi 10 млрд. гривень;4. повноваження на пiдписання 
угод, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товари-
ства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства. Голосува-
ли:          кiлькiсть голосiв    % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих 
акцiй  ЗА    86 805 909    75,000641  ПРОТИ    0 0,00 УТРИМАВСЯ    0    0,00  
НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI    0    0,00 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНА-
НИМИ НЕДIЙСНИМИ    0    0,00

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

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

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

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

1. повне найменування емітента, код за ЄдрпоУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Кобеляцький завод продовольчих товарів «Мрія», 00382668, Україна, 
Полтавська область, Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 
26, (05343) 3-25-80.

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: zavod-mriya.ltd.ua

директор  Карнаух н.в.

приватне аКцІонерне товариСтво «КоБеляцЬКий Завод продоволЬЧиХ товарІв «мрІя»

особлива інформація емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування 
емітента

приватне аКцІонерне 
товариСтво "плаСКе"

2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 65001 м. Одеса вул. Академіка 
Заболотного, буд. 12

4. Код за ЄДРПОУ 30202681
5. Міжміський код та телефон, 
факс

(048) 7385385 (048) 7385375

6. Електронна поштова адреса law@plaske.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 
про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

11.04.2018

(дата)
2. Повідомлення д/н
опубліковано у (номер та найменування офіційного 

друкованого видання)
(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

www.plaske.ua в мережі Інтернет

10.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

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

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів 
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 
річної фінансової 

звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5

1 06.04.2018 30000 32375 92.66409
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів: 06.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: 
Укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/
або отримання транспортно-експедиторських (або суміжних з ними) 
послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) 
(резидентами та нерезидентами України) Гранична сукупна вартість 
правочинів: 30000 тис. Грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 32375 тис. Грн; Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 92,66409%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 70 шт. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах: 70 шт. Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 70 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 
рішення: 0 шт.
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рІЧна ІнформацІя за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друковано-

му виданні)
1. повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ», 00374870, УКРАЇНА 
Черкаська обл. Монастирищенський р-н 19100 м. Монастирище вулиця За-
водська, 8, 0474623676

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 року.

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (п.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КООП-АУДИТ», 21385106

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2017 проведено річні загальні збори. Черговi загальнi збори 

акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного това-
риства.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 3. Звiт 
Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.7. Затвердження 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 р. 8. Про попере-
днє схвалення значних правочинiв.9. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень (звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства. Визначення 
кiлькiсного складу Наглядової ради.10. Про обрання (призначення) членiв 
Наглядової ради.11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.Питання 1. Об-
рання членiв лiчильної комiсiї Товариства.Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному 
складi:Голова комiсiї - Марчук О.В.;Член комiсiї - Мостовий М.О;Член комiсiї - 
Журавель С.М.Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення 
Загальних зборiв.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити наступний по-
рядок проведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- 
доповiдi по питанням порядку денного - до 20 хв., виступи у порядку обгово-
рення питання - до 5 хв.;- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 
15 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голо-
сування; - пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Това-
риства та доводяться до вiдома акцiонерiв на протязi 10 (десяти) робочих 
днiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi 
Iнтернет www. monfarm.com.ua- Затвердити рiшення Наглядової ради Това-
риства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на 
чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Питання 3. Звiт Виконав-
чого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Виконавчого ор-
гану Товариства за 2016 р.Питання 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 
2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Рiшення при-
йнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. 
Питання 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: За-
твердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Монфарм» за 2016 р.Питання 6. За-
твердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть ПАТ «Монфарм» 
за 2016 рiк.Питання 7. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 
2016 р.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: Затвердити прибуток Товариства за 
2016 р. у розмiрi 24 479 тис.грн.- прибуток за звiтний рiк у розмiрi 24 479 тис.
грн. залишити нерозподiленим. Питання 8. Про попереднє схвалення зна-
чних правочинiв.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: Надати попередню згоду на 
укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод 
з 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 
є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:» правочинiв, направлених на 
отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової до-
помоги або займа) - сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна 
перевищувати суму 100 млн.грн.; « правочинiв, направлених на укладення 
договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки, - су-
купна вартiсть таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.
грн.;» правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ре-
монту основних засобiв, договорiв пiдряду, постачання, купiвлi-продажу, 
комiсiї, надання та отримання послуг, виконаних робiт; правочинiв, направ-
лених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв та 
iнших правочинiв, направлених на укладання договорiв, передбачених чин-

ним законодавством, - сукупна вартiсть таких значних угод не повинна пе-
ревищувати суму 100 млн.грн. Правочини, на вчинення яких надана попе-
редня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та 
Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на 
їх вчинення.Питання 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
(звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства. Визначення кiлькiсного 
складу Наглядової ради.Рiшення не прийнято.ВИРIШИЛИ: Залишити дiючий 
склад Наглядової ради Товариства, а саме:Голова Наглядової ради - Кузнє-
цова Якова Михайловича. Члени Наглядової ради - Древаль Iрини 
Вiкторiвни, Доброскока Олександра Iвановича.Питання 10. Про обрання 
(призначення) членiв Наглядової ради.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв 
Мельника Р.В, який доповiв, що в 9 питанi порядку денного Загальних 
зборiв, було не прийнято рiшення про припинення повноважень (звiльнення) 
членiв Наглядової ради Товариства, а тому данi члени Наглядової ради То-
вариства продовжують виконувати свої повноваження та питання на за-
гальних зборах не розглядається.Питання 11. Про затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Мельника Р.В., який 
доповiв, що дiючi члени Наглядової ради продовжують працювати на умо-
вах дiючих цивiльно-правових договорах та питання на загальних зборах не 
розглядається.

07.12.2017 проведено позачергові загальні збори. Черговi загальнi 
збори акцiонерiв скликалися згiдно рiшення Наглядової ради акцiонерного 
товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї То-
вариства. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведен-
ня Загальних зборiв.3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для го-
лосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.4. Затвердження 
розподiлу нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Прийняття рiшення 
про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.5. Про 
внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затверджен-
ня його у новiй редакцiї.6. Про затвердження внутрiшнiх положень 
Товариства.7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради Товариства. 8. Прийняття рiшення про припинення по-
вноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Про визначення 
кiлькiсного складу Наглядової ради.10. Про обрання членiв Наглядової 
ради Товариства.11. Про затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
ради.Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.Рiшення 
прийнято.ВИРIШИЛИ:Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у на-
ступному складi:Голова комiсiї - Марчук Оксана Василiвна;Член комiсiї - 
Мостовий Микола Олексiйович;Член комiсiї - Журавель Свiтлана 
Михайлiвна.Питання 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку 
проведення Загальних зборiв.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Затвердити 
наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства:- доповiдi по питанням порядку денного - до 15 хв., виступи у 
порядку обговорення питання - до 3 хв.;- голова Зборiв має право 
обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, 
якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання 
порядку денного;- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 20 
хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голо-
сування; - пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах То-
вариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на 
власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.monfarm.com.ua. 
Питання 3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо по-
рядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних 
зборах акцiонерiв Товариства, а саме: бюлетенi для голосування 
засвiдчуються пiдписом Голови або члена реєстрацiйної комiсiї.Питання 
4. Затвердження розподiлу нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 
Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв. Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:1. Затвердити суму 
нерозподiленого прибутку за 2015 р., який пiдлягає розподiлу у розмiрi  
4 033 039,36 грн.3. Нерозподiлений прибуток у сумi 4 033 039,36 грн. на-
правити на виплату дивiдендiв по простим акцiям Товариства.4. Затвер-
дити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцiонерам на одну просту 
акцiю Товариства 0,64 грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числi податок з 
доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). 5. Встановити спосiб виплати 
дивiдендiв - через депозитарну систему України шляхом перерахування 
належних коштiв Нацiональному депозитарiю України на рахунок, 
вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на 
фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ 
для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.6. Доручити 
Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi 

пУБлiЧне аКцiонерне товариСтво «монфарм»
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мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 
7. Доручити Директору Товариства повiдомити акцiонерiв, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати, шляхом 
розмiщення вiдповiдної iнформацiї на власнiй веб-сторiнцi в мережi 
Iнтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днiв пiсля прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв.Питання 5. Про внесення змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни та доповнення до Стату-
ту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.2. Уповнова-
жити Голову загальних зборiв акцiонерiв Мельника Руслана Володими-
ровича та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Блiновську Олену 
Володимирiвну. пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства у новiй 
редакцiї.3. Уповноважити Директора Товариства Домащука Богдана Бо-
рисовича самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням вико-
нати всi дiї, пов'язанi iз реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну 
особу та державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Питання 6. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.Рiшення 
прийнято.ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити новi внутрiшнi положення Товари-
ства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну 
комiсiю, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства.  
2. Уповноважити Директора Товариства Домащука Богдана Борисовича 
пiдписати вищезазначенi Положення.Питання 7. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення 
прийнято.ВИРIШИЛИ:Припинити повноваження дiючих членiв Наглядо-
вої ради Товариства, а саме:Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова 
Михайловича;Членiв Наглядової ради Древаль Iрини Вiкторiвни, Добро-
скока Олександра Iвановича. Питання 8. Прийняття рiшення про припи-
нення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшення при-
йнято.ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження дiючих членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства, а саме:Голови Ревiзiйної комiсiї - Доброскок Галини 
Петрiвни;Членiв Ревiзiйної комiсiї - Левченко Олени Євгенiвни та Залоз-
ного Володимира Петровича.Питання 9. Про визначення кiлькiсного 
складу Наглядової ради.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ: Встановити 
кiлькiсний склад Наглядової ради - 5 осiб.Питання 10. Про обрання 
членiв Наглядової ради Товариства.Рiшення прийнято.ВИРIШИЛИ:Обрати 
членами Наглядової ради ПАТ «Монфарм» до наступних рiчних загаль-
них зборiв такi особи:Кузнєцов Якiв Михайлович, акцiонер, член Нагля-
дової ради;Левченко Олена Євгенiївна, представник акцiонера Мар-
чук О.В., Член Наглядової ради;Древаль Iрина Вiкторiвна, представник 
акцiонера Мостового М.О., член Наглядової ради;Юрченко Юлiя 
Валерiївна, незалежний директор, член Наглядової ради;Зiнченко Кате-
рина Iванiвна, незалежний директор, член Наглядової ради.Питання  
11. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), 
що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.Рiшення при-
йнято.ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що 
укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».2. Встанови-
ти, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження 
на безоплатнiй основi.3. Уповноважити вiд iменi Товариства Директора 
Товариства Домащука Богдана Борисовича пiдписати цивiльно-правовi 
договори з членами Наглядової ради.

6. Інформація про дивіденди
За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
прости-

ми 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, 
грн

4 033 039,36 0 0 0

Нараховані дивіденди на одну 
акцію, грн

0,64 0 0 0

Сума виплачених/перерахова-
них дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів

27.12.2017

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн) перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату
Опис На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "МОНФАРМ" (надалi - Товариство) вiд 07.12.2017р. про 
виплату дивiдендiв, Наглядовою радою Товариства 
11.12.2017р. прийнято рiшення про встановлення дати скла-
дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про 
виплату дивiдендiв - 07.12.2017р. 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 27 грудня 2017р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв - 4 033 039,36 грн., що складає 0,64 
грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числi податок з доходiв фiзичних 
осiб та вiйськовий збiр) грн. iз розрахунку на одну акцiю. 
Строк виплати дивiдендiв: Дата початку строку виплати 
дивiдендiв - 10 сiчня 2018 року.
Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня 
прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення 
про виплату дивiдендiв, тобто до 06 червня 2018 р.
Спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему 
України шляхом перерахування належних коштiв 
Нацiональному депозитарiю України на рахунок, вiдкритий 
у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на 
фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитар-
них установ для їх подальшого переказу на рахунки 
депонентiв.

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво по ГаЗопоС-
таЧаннЮ та ГаЗифiКацiЇ 
"ЧернiГiвГаЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03358104
3. Місцезнаходження 14021 м.Чернiгiв Любецька,68
4. Міжміський код, телефон та факс (0462)644090 (0462)644090
5. Електронна поштова адреса liudmyla.cherninska@cngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

stockmarket@gov.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 

рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Резнiченко Наталiї 
Анатолiївни.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Ушанова Iллi 
Юрiйовича.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 

рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Iан Бьорда.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 

рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Мiлькевича Вiталiя 
Павловича.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Девiда Ентонi 
Ховард Брауна.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом 
наглядової ради Iан Бьорда

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом 
наглядової ради Девiда Ентонi Ховарлда Брауна

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв прийнято рiшення вiд 10 квiтня 2018 
року про обрання членом наглядової ради Ушанова Iллю Юрiйовича.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом 
наглядової ради Мiлькевича Вiталiя Павловича

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року обрано членом 
наглядової ради Слюсар Михайла Олексiйовича

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2018 року прийнято 
рiшення про обрання членом наглядової ради Резнiченко Наталiю Анатолiївну.

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 Ярова Алла Артурiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.11
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 

товариСтво «лiра-ЧиГирин»;
2. Код за ЄДРПОУ: 31653781;
3. Місцезнаходження: 20910, Черкаська обл., Чигиринський, с. Рацеве, 

вул. Портова, буд 4/1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04730) 2-90-18, (04730) 2-90-18;
5. Електронна поштова адреса: info@lirachigyryn.pat.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lirachigyryn.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

06.04.2018р.черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2018 
вiд 06.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» та пiдпункту 24 п.8.5.2. роздiлу 8 Статуту Товариства, 
прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, 
або змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання 
зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими 
суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - 
угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо 
збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпе-
чення; - угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, заста-
ви, безоплатної передачi, дарування, страхування); - угоди щодо розпоряджен-
ня рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також гро-
шовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, 
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної 
передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного майнового 
комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-
правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь 
в iнших суб’єктах господарювання;- угоди будiвельного пiдряду;- лiзингу; - уго-
ди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; - 
угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;- угоди на проведен-
ня ремонтно-будiвельних робiт;- договори комерцiйної концесiї та спiльної 
дiяльностi;- договори позики;- договори поставки, купiвлi-продажу, застави, 
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-
яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення фiнансово-
господарської дiяльностi. Сукупна гранична вартiсть значних правочинiв: 3 000 
тис. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 281.0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства – 1067.6 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 146 шт. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 146 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -  
146 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцiй). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Руденко Олександр Олексiйович 
10.04.2018

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

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

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

приватне аКцІонерне 
товариСтво «УманСЬКе 
племпІдприЄмСтво» , код 
ЄДРПОУ - 00709543, вул.. Петропав-
лівська, 1а, с. Дмитрушки, Уман-
ський р-н, Черкаська обл., 20332,  
тел. (04744) 6-90-82

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

10.04.2018 р.

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

plem.at24.com.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 пУБлiЧне аКцiонерне 

товариСтво 
«отп БанК»

2. Код за ЄДРПОУ 21685166
3. Місцезнаходження 01033, мiсто Київ, вул. Жилянська, 

буд. 43
4. Міжміський код, телефон та
факс

0444900564 

5. Електронна поштова адреса Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.otpbank.com.ua/about/
informations/annual_reports/
reports-ssmnk.php

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

ii. текст повідомлення
У офіційному друкованому виданні ВІДОМОСТІ НКЦПФР № 68(2821) 

від 10.04.2018 р. відповідно до законодавства було оприлюднено повідо-
млення про виникнення особливої інформації емітента АТ «ОТП БАНК», а 
саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента за результатами 
розгляду порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП 
БАНК» від 05 квітня 2018 року. У зв’язку із допущенною технічною помил-
кою просимо вважати дійсним строк повноважень голови та членів На-
глядової ради АТ «ОТП БАНК» - до дати проведення наступних річних 
Загальних зборів Акціонерів у 2019 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   Тамаш Хак-Ковач
Голова Правлiння (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  11.04.2018
  (дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емі-
тента. i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: 

приватне аКцiонерне товариСтво 
«аГрофiрма «теплицi УКраЇни». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 03359730. 3. Місцезнаходження: 04128, м. Київ, 
вул. Берковецька, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
(044) 422-24-18 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса:  
pasika@co.gks.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://03359730.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації:  
відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. ii. текст повідомлення. Дата прийняття загальними 
зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів: 10.04.2018. 1. Характер правочинів – 
купiвлi-продаж нерухомого майна; купiвлi – продаж рухомого 
майна (товарiв, послуг, тощо); купiвля-продаж цiнних паперiв; 
купiвля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) 
юридичних осiб; отримання кредиту, позики, фiнансової до-
помоги; надання позики, фiнансової допомоги; надання 
фiнансової та майнової поруки; передача майна в iпотеку, за-
ставу; укладення договорiв пiдряду, субпiдряду, постачання; 
укладення попереднiх договорiв; укладення iнвестицiйних 
договорiв; укладення форвардних договорiв (контрактiв). 
Гранична сукупна вартість правочинів – 234090 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
234090 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості пра-
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) – 100. Загальна кількість голо-
суючих акцій - 58082370 шт., кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах - 51981888 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» - 51981888 шт., та «про-
ти» - 0 шт. iii. підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Наймену-
вання посади: Голова правлiння полохайло олег володимиро-
вич. 11.04.2018
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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, ідентифікацій-
ний код згідно з Єдиним 
державним реєстром 
юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців 
та громадських форму-
вань, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та 
телефон емітента

пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво 
СiлЬСЬКоГоСподарСЬКе 
пiдприЄмСтво 
«ЧорноморСЬКа перлина», 
00413446, 68162 одеська область 
татарбунарський район с.  Базар»янка 
вул. Шевченка, буд. 37, 0484431988

2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інфор-
мації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі 
даних Комісії

11.04.2018

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

www.obsp.od.ua

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

аКф «ГрантЬе» у вигляді тов, 21026423

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

26.04.2017 року
Кворум 89,93 %
1. про обрання членiв лiчильної комiсiї, го-
лови та секретаря зборiв та затвердження 
регламенту зборiв.
2. про звiт наглядової ради та про прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. про затвердження положення про нагля-
дову раду акцiонерного товариства в новiй 
редакцiї в зв_язку з необхiднiстю приведен-
ня його у вiдповiднiсть до норм чинного за-
конодавства.
4. про припинення повноважень членiв на-
глядової ради на пiдставi вимог Закону Укра-
їни про акцiонернi товариствав зв_язку з 
закiнченням рiчного термiну їх перебування 
на посадi

5. про обрання Голови наглядової ради.
6. про обрання членiв наглядової ради.
7. про затвердження умов цивiльно-
правових договорiв з головою та членами 
наглядової ради, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв).
8. про звiт правлiння та про прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
9. про звiт ревiзiйної комiсiї та про затвер-
дження висновкiв ревiзiйної комiсiї.
10. про затвердження рiчного звiту товари-
ства. 
11.про розподiл прибутку i збиткiв товари-
ства та про затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв.
12. попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть бути вчиненi протягом року з 
пат проКредит Банкi предметом яких є май-
но (роботи, послуги) товариства вартiстю 
бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi його активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi. визначення особи (осiб), яким на-
даються повноваження щодо укладання та-
ких правочинiв.
13. попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть бути вчиненi протягом року з 
ат райффайзенбанк авальi предметом яких 
є майно (роботи, послуги) товариства 
вартiстю (бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi 
його активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi. визначення особи 
(осiб), яким надаються повноваження щодо 
укладання таких правочинiв.
14. попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть бути вчиненi протягом року з 
пат пУмБi предметом яких є майно (роботи, 
послуги) товариства вартiстю бiльше нiж 10 
вiдсоткiв вартостi його активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi. ви-
значення особи (осiб), яким надаються по-
вноваження щодо укладання таких 
правочинiв.
всi питання розглянутi, прийнятi бiльшiстю 
голосiв, пропозицiй не внесено.

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

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлiЧне аКцiонерне то-

вариСтво «наУКово-вироБниЧе пiдприЄмСтво 
«СмiлянСЬКий елеКтромеХанiЧний Завод»

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

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

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

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

ІІ. текст повідомлення 
За рішенням Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» від 05.04.2018 року 

(протокол засідання від 05.04.2018 року) з 06.04.2018 року. припинено по-
вноваження члена правління Попроцького Олега Миколайовича, згоди по-
садової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отрима-
но. Підстава для припинення повноважень: закінчення строку дії 
повноважень. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 
06.04.2015 року по 06.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «НВП «СЕМЗ» (протокол засідання від 
05.04.2018 року) обрано членом правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» Попроцько-
го Олега Миколайовича з 06 квітня 2018 року терміном на 3 (три) роки, 
згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не 
отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор технічний,директор з виробництва. Посадо-
ва 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 Семенов Максим Федорович 06.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «УКраЇн-
СЬКа ІновацІйно-фІнанСова КомпанІя» (код 
ЄДРПОУ 25198262), емітент облігацій, повідомляє, що згідно з інформаці-
єю про випуск облігацій, зареєстрованою в ДКЦПФР 14 жовтня 2004р. (ре-

єстраційне свідоцтво № 145/2/04), та змінами до зазначеної інформації, 
зареєстрованими в НКЦПФР 28 вересня 2012р., емітентом прийнято рі-
шення про встановлення розміру процентної ставки за облігаціями по сто 
шістдесят третій - сто шістдесят восьмій виплаті на рівні 17% річних.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №70, 12 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

44

повідомлення 
 про виникнення особливої інформації емітента  

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

i. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне 

товариСтво «мІСЬКІ ІнвеСтицІЇ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне това-

риство
1.3. Код за ЄДРПОУ: 32587736
1.4. Місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-

ківського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-41-01, (044) 585-41-01
1.6. Електронна поштова адреса: misk_invest@security-cb.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.misinvest.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного това-
риства (крім публічного акціонерного товариства)).

ii. текст повідомлення
05 квітня 2018 року емітент ПрАТ «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримав від 

Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» перелік акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах станом на 04.04.2018р., у зв’язку з чим емі-
тенту стало відомо, що

зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові 
будівельні технології» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікен-
тія хвойки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233097). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
25,8360%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
розміру пакета акцій: 14,8514%. Розмір частки акціонера в загальній кіль-
кості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій 25,8561%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру 
пакета акцій 14,8630%; 

збільшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 

Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Націо-
нальний капітал» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія хвой-
ки, 18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233328). Розмір частки 
акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 
11,8998%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни 
розміру пакета акцій:20,8014% Розмір частки акціонера в загальній кількос-
ті голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 11,9091%. Розмір частки 
акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета 
акцій: 20,8175%;

зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «Компанії з управління активами «Капітал 
Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу 
«Капітал-рекорд» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія хвойки, 
18/14, код за ЄДРПОУ 32307531, ЄДРІСІ 233455). Розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 11,7789%. Розмір 
частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета ак-
цій: 11,7641%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій: 11,7732%. Розмір частки акціонера в 
загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 
11,7881%;

зменшився розмір пакету акцій у власності акціонера Товариства з об-
меженою відповідальністю «М-КІНО» (місцезнаходження: 04050, м. Київ, 
вул. Глибочицька, 32-В, код за ЄДРПОУ 41768644). Розмір частки акціоне-
ра в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 21,8164%. Роз-
мір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета 
акцій: 14,6296% Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих 
акцій до зміни розміру пакета акцій: 21,8333%. Розмір частки акціонера в 
загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 
14,6409%.

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 Г.а.нагаєвська 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 05.04.2018р.

(дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 09620081
3. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, Гончара Олеся, 76/2
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 706-31-01 (057) 706-31-01
5. Електронна поштова адреса: nkisil@sky.bank
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.region-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) звiльнено з посади Голови Правлiння ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКАЙ БАНК" Сєрьогiна Костянти-
на Вiкторовича 10.04.2018р. Рiшення прийняте у зв'язку з отриманням вiд
Сєрьогiна Костянтина Вiкторовича заяви про звiльнення його з посади за
згодою сторiн. Серьогiн К.В. не надав згоду на розкриття паспортних да-
них, володiє часткою у статутному капiталi Банку у розмiрi 0,2898%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Голови Правлiння перебував з 10.04.2017р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" (надалi - Банк)
повiдомляє, що Спостережною радою ПАТ "СКАЙ БАНК" (Протокол засi-
дання № 26 вiд 10.04.2018) прийняте рiшення про призначення викону-
ючим обов'язки Голови Правлiння Банку Галiєва Рустема Узакбаєвича,
заступника Голови Правлiння Банку, з 11 квiтня 2018 року. Строк - до виз-
начення Спостережною радою кандидатури на посаду Голови Правлiння
Банку. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв сво-
єї дiяльностi: УДВП "Iзотоп" - Заступник директора з економiки та марке-
тингу, ПАТ "НАСК "ОРАНТА" - Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ "Ук-
рiзотопсервiс" -Директор (за сумiсництвом), ПАТ "Страхова компанiя
"Оранта-Життя" - Заступник Голови Правлiння. Галiєв Р.У. не надав згоду
на розкриття паспортних даних, часткою у статутному капiталi Банку не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади
В.о. Голови Правлiння Галiєв Рустем Узакбаєвич

11.04.2018 р.

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ФІРМА "ХАРКІВХІМ"
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

за 2017 рік.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ФІРМА "ХАРКІВХІМ".

2. Код за ЄДРПОУ : 01883059.
3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під'їзд 6,

поверх 1.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 705-10-57, 733-

10-73
2. 1. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11 квітня  2018 р. 
3. 1. Адреса сторінки  в  мережі  Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію: kharkovhim.com  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"

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  "ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР", 22646085, 61072 Хар-
кiвська область, м. Харкiв, вул. Двадцять третього серпня, буд. 56, т.057-
343-35-77.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: p-r-a-t.blogspot.com

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного 
річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ "СКАЙ БАНК",
що відбудуться 23 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "СКАЙ БАНК", місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул.
Гончара Олеся, 76/2, повідомляє про зміни до проекту порядку денного
річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ БАНК", які відбудуться 23
квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2,
3 поверх, зала для засідань.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій,
проект порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ "СКАЙ
БАНК" доповнено питанням  та проектом рішення з цього питання:

24. Про розгляд  питання щодо можливості реорганізації Банку за рі-
шенням власників.

Проект рішення:
24.1. Доручити  Спостережній раді ПАТ "СКАЙ БАНК"  провести   пере-

говори  та відповідні заходи  з  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИС-
ТВОМ "БАНК СІЧ" для вирішення питання щодо визначення  шляхів реор-
ганізації  Банку  за спрощеною процедурою, визначеною Законом України
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" від
23.03.2017, № 1985-YIII.

24.2. Доручити Правлінню Банку після визначення Спостережною ра-
дою шляхів реорганізації Банку, забезпечити  підготовку документів по ре-
організації Банку з метою дотримання процедур, передбачених діючим
законодавством України.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, виз-
начені чинним законодавством та Статутом Банку, можуть ознайомитися
з документами, пов'язаними з  проектом порядку денного та проектами рі-
шень з цих питань, до 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Гон-
чара Олеся 76/2, 3 поверх, приймальна Голови Правління в робочі дні, в
робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день
скликання Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Відпові-
дальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (мате-
ріалами): в. о. Голови Правління Банку Галієв Р.У. Телефон для довідок: +
38 (057) 706 31 01. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на сайті: www.regi-
on-bank.com.ua

Спостережна рада Банку, Правління Банку

приватне аКцІонерне товариСтво 
«полтавСЬКий домоБУдІвелЬний 

КомБІнат»
річна інформація емітента цінних паперів за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариства 
«Полтавський домобудiвельний 
комбiнат», 01270581, Полтав-
ська обл. , 36034, м. Полтава, 
вул. Ливарна, 8 (0532) 668877

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

11.04.2018

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

01270581.smida.gov.ua

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГІпроцивІлЬпромБУд»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Гiпроцивiльпромбуд», 02497697, 
01601, м.Київ, вул.Гоголiвська, 
б.22-24 044 486-69-08,

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

11.04.2018

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

www.projects.com.ua

річна інформація
емітента цінних паперів 

за 2017 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

прат "КиЇвСЬКе 
СпецiалiЗоване 
ремонтно-БУдiвелЬне 
товариСтво", 00293841, 08200, 
Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54 04597-5-69-95.

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

12.04.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/ksrbt.
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приватне акціонерне товариство 
«волиньобленерго»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131512
3. Місцезнаходження 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19
5. Електронна поштова адреса jurist4@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

приватне аКцІонерне товариСтво 
«волинЬоБленерГо»

ii. текст повідомлення 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено 
повноваження)

Посада* Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6 

06.04.2018 припинено 
повноваження

 Голова 
Наглядової ради

Крупко Володимир 
Петрович

 д/н д/н д/н  0,000014

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Посадова особа Крупко Во-
лодимир Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000014%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс. 

06.04.2018 припинено 
повноваження

 Член 
Наглядової ради

Хворостяний Олексій 
Федорович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Посадова особа Хворостяний 
Олексій Федорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс. 

06.04.2018 припинено 
повноваження

 Член 
Наглядової ради

Марчук Любов 
Сергіївна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Посадова особа Марчук Лю-
бов Сергіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс. 

06.04.2018 припинено 
повноваження

 Член 
Наглядової ради

Матвєєнко Григорій 
Миколайович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Посадова особа Матвєєнко 
Григорій Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс. 

06.04.2018 припинено 
повноваження

 Член 
Наглядової ради

Уманська Олена 
Петрівна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Припинення повноважень по-
садової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Посадова особа Уманська 
Олена Петрівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс. 

06.04.2018 обрано  Член 
Наглядової ради

Крупко Володимир 
Петрович

 д/н д/н д/н  0,000014

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Крупко Володимир Петрович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), обраний на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000014%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 12.12.2011 – по теперішній час місце роботи - ТОВ «УКРІСТГАЗ», 
займана посада – директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 70 акцій. Член Наглядової ради є акціонером ПрАТ "Волинь-
обленерго" , який є власником 70 штук простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Волиньобленерго». Не є незалежним директором. 

06.04.2018 обрано  Член 
Наглядової ради

Хворостяний Олексій 
Федорович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
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Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Хворостяного Олексія Федоровича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової ради. 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: не 
визначено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 03.10.2012-14.01.2014 – ПАТ «Закарпаттяобленерго», займана поса-
да  - помічник генерального директора з координаційних питань. 15.01.2014 р.- по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УКРІСТГАЗ», займана посада - заступник директора з постачання електричної енергії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Член Наглядової ради є представником акціонера - Крупка Володимира Петровича , який є власником 70 штук простих іменних акцій, 
емітованих ПрАТ «Волиньобленерго». Не є незалежним директором. 

06.04.2018 обрано  Член 
Наглядової ради

Марчук Любов 
Сергіївна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Марчук Любов Сергіївну (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних ), обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: не визначено. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.2013-07.2013 – Секретаріат Кабінету Міністрів України, займана посада - радник 
Віце-прем’єр-міністра; 09.2013-05.2014 – ПАТ «КРИМТЕЦ», займана посада - радник генерального директора по правовим та корпоративним 
питанням; 05.2014 - 06.2016 - радник генерального директора з правових та корпоративних питань ПАТ «Волиньобленерго» 06.2016 - по сьогод-
ні - голова Представництва ПрАТ «Волиньобленерго» у місті Києві. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової 
ради є представником акціонера - Крупка Володимира Петровича, який є власником 70 штук простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Волинь-
обленерго». Не є незалежним директором. 

06.04.2018 обрано  Член 
Наглядової ради

Матвєєнко Григорій 
Миколайович

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Матвєєнко Григорія Миколайовича (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних ), обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 
не визначено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 12.12.2011 – по теперішній час - ТОВ «УКРІСТГАЗ». Займана по-
сада – головний юрисконсульт. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради є представником акціонера  - 
Крупка Володимира Петровича, який є власником 70 штук простих іменних акцій, емітованих ПрАТ «Волиньобленерго». Не є незалежним дирек-
тором. 

06.04.2018 обрано  Член 
Наглядової ради

Уманська Олена 
Петрівна

 д/н д/н д/н  0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на 
підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньобленерго" № 24 від 06.04.2018 р. Уманська Олена Петрівна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних ) обрана на посаду Члена Наглядової ради. 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: не визна-
чено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 22.04.2011 року по 31.10.2016 року - ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», дирек-
тор. З 01.11.2016 по теперішній час – ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", посада: генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради є представником акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», 
що є власником 101 137 535 штук простих іменних акцій Товариства. Не є незалежним директором. 

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 Купчак Володимир Романович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

10.04.2018
(дата) 

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 «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський район село 

Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
10 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Мало-

Бузуківський гранітний кар'єр» прийнято рішення про надання згоди на 
вчинення значного правочину, а саме: придбання у фінансовий лізинг тех-
ніки/обладнання,

предмет правочину: гідравлічний ланцюговий екскаватор «Катерпіллар» 
(Caterpillar) 336D2 L та навісне обладнання до екскаватора (hydraulic hammer);

ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповід-
но до законодавства: гривневий еквівалент 315800 доларів США, що за 
міжбанківським валютним курсом української гривні до долара США станом 
на 25.01.2018 р. складала 9098 тис. грн.; 

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті 18729 тис. грн.;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) 48,58%;

загальна кількість голосуючих акцій 1622603 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1538630 шт., кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 1538630, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня 0;

Статутом акціонерного товариства не визначено додаткових критеріїв, 
не передбачених законодавством, для віднесення правочину до значного 
правочину.

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

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

2. директор  ніжніков володимир миколайович
11.04.2018

приватне аКцІонерне товариСтво «мало-БУЗУКІвСЬКий ГранІтний Кар’Єр»
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вiдКрите  
аКцiонерне товариСтво 

«СтаровиЖiвСЬКа родЮЧiСтЬ»
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

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"СТАРОВИЖIВСЬКА РОДЮЧIСТЬ", 
05487811Волинська , 
Старовижiвський, 44400,  
смт. Стара Вижiвка, Незалежностi, 83 
03346 30345,

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

07.04.2018

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

05487811.infosite.com.ua

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

Приватне пiдприємство аудиторська 
фiрма "Аудит-ФАГ", 25089923

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

Загальнi збори акцiонерiв у звiтному 
перiодi не скликалися через важке 
фiнансове становище.

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

ii. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника період
звітний попере-

дній
Усього активів 526,1  540,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)  511,7 536,9
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Виробничі запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0,1 0,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 14,3 3,2
Власний капітал 765,1 765,1
Статутний капітал 406,3 406,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1178,0 -1073,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 532,7 442,5
Чистий прибуток (збиток) -104,4 -191,0

пУБлІЧне  
аКцІонерне товариСтво 

«елеКтротеХнiЧний Завод»
рІЧна ІнформацІя

емітента цінних паперів  
за 2017 рік

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

Публічне акціонерне товариство 
"ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД", 
22965117, вул. Сiм'ї Соснiних, 9, 
м. Київ, 03134, Україна, (044) 
406-6123

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

10.04.2018

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

www.etz-group.com.ua

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

ТОВ «Юрхолдінг-Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 20.04.2017 року. Кворум зборів: 99,9725%.
Перелік питань, що розглядались на чергових загальних зборах: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2.Процедурні питання 
(обрання Голови та Секретаря Зборів, затвердження регламенту 
Зборів.) 3. Затвердження Звіту Дирекції ПАТ «ЕТЗ» про результати 
фінансово–господарської діяльності Товариства у 2016 році та 
визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 4. Затвердження 
Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 5. Розподіл прибутку 
(покриття збитків ) Товариства за результатами господарської діяльності 
у 2016 році. 6.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупності. 7.Про вихід ПАТ «Електротехнічний завод» із 
складу учасників МП у формі ТОВ «Україна» та продаж частки 
ПАТ «Електротехнічний завод» в статутному капіталі МП у формі 
ТОВ «Україна». Результати розгляду питань порядку денного: Звіти 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році затверджені, основні напрямки розвитку АТ на 
2017 рік затверджені. Чистий збиток за 2016 р. у розмірі 562 тис. грн. 
покрити з Резервного капіталу Товариства. Надано згоду на попереднє 
схвалення значних правочинів, термін дії згоди один рік з дати прове-
дення Загальних зборів. Дано згоду на вихід ПАТ «Електротехнічний 
завод» із складу учасників МП у формі ТОВ «Україна» та на продаж 
частки ПАТ «Електротехнічний завод» у МП у формі ТОВ «Україна» 
Пропозиції, щодо переліку питань порядку денного не надавались.
6. Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не виплачувались.

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлiЧне аКцiонерне 
товариСтво 
"пирятинСЬКий 
м'яСоКомБiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 05421137
3. Місцезнаходження 37000, мiсто Пирятин, ВУЛИЦЯ 

ПРИУДАЙСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 64
4. Міжміський код, телефон та факс 380535820796 380535820697
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://meat-pyriatyn.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про порушення справи про 
банкрутство емітента

ii. текст повідомлення
06.04.2018 р. емiтент отримав повний текст ухвали про порушення про-

вадження у справi про банкрутство.
Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про 

банкрутство емiтента - 27.03.2018 р.
Найменування особи, яка подала заяву про порушення справи про бан-

крутство - Головне управлiння Державної фiскальної служби України у 
Полтавськiй областi.

Повне найменування й мiсцезнаходження кредитора, на вимогу якого 
порушено провадження у справi про банкрутство емiтента - Головне 
управлiння Державної фiскальної служби України у Полтавськiй областi; 
36014, Полтава, вул. Європейська, 4.

Найменування суду, який розглядає справу - Господарський суд Полтав-
ської областi.

Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та за-
гальна сума вимог кредиторiв - наявнiсть у емiтента податкового боргу по ПДВ 
та податку на прибуток приватних пiдприємств в розмiрi 7 954 359,34 грн.

Прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце 
проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом, та дата 
такої ухвали - Верченко Дмитро Валерiйович, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, 
проспект Трубникiв, 91, офiс 204 (2-й поверх). Дата ухвали - 19.02.2018 р.

Дата проведення пiдготовчого засiдання суду - 05.03.2018; оголошено 
перерву в пiдготовчому засiданнi до 20.03.2018 р.; оголошено перерву в 
пiдготовчому засiданнi до 27.03.2018 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади БIЛОУС ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.04.2018
(дата)
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05423432
3. Місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ковпа-

ка, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 669-917, 661-608 
5. Електронна поштова адреса: рmz0@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
ІІ.текст повідомлення:

Річними загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 10.04.2018 р.) 
прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого рiшення, а саме:

- купiвля – продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-
якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання 
послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг 
граничною сукупною вартістю не більше 10 000 000,00 грн..

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 23 162 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсот-
ках) - 43,1742 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 212 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 212 986 977 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

212 986 977 шт. (що складає 100,00 % голосiв акцiонерiв вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй емiтента). 

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

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

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
2. Директор  Дупак Микола Васильович 11.04.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«еКСперименталЬно-меХанІЧний Завод»

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 
"УКрСоцБанК"

2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м.Київ,  

вул. Ковпака, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс +38 044 205 45 55 -
5. Електронна поштова адреса report_stockmarket@ukrsotsbank.

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

https://www.ukrsotsbank.com/sp_
reginfo/

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

ii. текст повідомлення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (надалi - Банк) повiдомляє, що з 10 квiтня 2018 р. 

Головою Наглядової Ради Банку обрано Члена Наглядової Ради Шпека 
Романа Васильовича (рiшення Наглядової Ради Банку вiд 10.04.2018 про-

токол № 25) на строк до переобрання складу Наглядової Ради. Шпек Роман 
Васильович (паспорт: СН № 615440, виданий 22.01.1998 р. Старокиївським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi) є представником Ей-Бi-Ейч Холдiнгс С.А. (ABH 
Holdings S.A., реєстрацiйний № B 151018 у Торговому реєстрi пiдприємств 
Люксембургу, юридична адреса: бульвар Дю Прiнс Анрi, 3, Люксембург, 
L-1724, Велике Герцогство Люксембург), якому належить 99,91% акцiй 
Банку. 

Шпек Р.В. часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймав Шпек Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв:
з 11.10.2010 по теперiшнiй час - ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Україна), Старший 

радник Президента;
з 25.04.2017 по теперiшнiй час - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Член 

Наглядової Ради;
з 29.12.2017 по 02.04.2018 - ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Україна), Голова На-

глядової Ради.
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 Свiтек Iван
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2018
(дата)

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво "Бiотоп"
2. Код за ЄДРПОУ 23161645
3. Місцезнаходження 04123, мiсто Київ,  

Вулиця Свiтлицького 35
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444330300 0444330300

5. Електронна поштова адреса zat_biotop@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www.biotop.ho.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 11 .04.2018року прийнято 

рiшення про виплату дивiдендiв:
на виплату дивiдендiв спрямувати ввесь чистий прибуток отриманий 

товариством в результатi господарської дiяльностi за 2017 рiк в сумi 

30100.00 грн,та частину нерозподiленого прибутку за 2015 рiк в сумi 
169900.00 гривень. Всього направити на виплату дивiдендiв 200000.00 (двiстi 
тисяч) гривень прибутку;

затвердити виплату акцiонерам товариства дивiдендiв з розрахунку 
20,00 гривень на одну просту iменну акцiю. З вирахуванням податку на до-
ходи з фiзичних осiб та вiйськового збору – 17,90 гривень на одну просту 
iменну акцiю;

право на отримання дивiдендiв мають акцiонери у вiдповiдностi з 
перелiком акцiонерiв станом на 27.04.2018р. ;

Початок виплати дивiдендiв з 10.05.2018р. Термiн виплати дивiдендiв по 
30.09.2018р.

Виплату дивiдендiв здiйснити шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв 
кiлькома частками одночасно всiм акцiонерам, якi мають право на отриман-
ня дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй на дату складання 
перелiку. Першу частку виплатити до 30.06.2018року, другу частку – до 
30.09.2018 року.Виплату здiйснити безпосередньо акцiонерам, виключно 
грошовими коштами в нацiональнiй валютi України в касi Товариства у робочi 
днi з 10.00 до 15.00 у зазначений термiн. 

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 Шевчук Iрина Семенiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2018
(дата)
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рІЧна ІнформацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГоСпроЗраХУнКова БаЗа матерiалЬно-

теХнiЧноГо поСтаЧання», 
00388629, 18006, Черкаська обл, м. Черкаси, вул. Добровольського,3, 
(0472) 71-38-00;,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: gbmtp.pаt.ua

рІЧна ІнформацІя  
за 2017рік

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«УКраГровиБУХпром», 

05455573, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченкiвський р-н , 
м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Комарова, буд. 3 (04735) 2-06-58; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ukragrovybuhprom.pat.ua

рІЧна ІнформацІя  
за 2017 рік

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ЧерКаСи преС-дрУК», 

30413634, 18022,Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кобзарська, буд. 1А, 
(0472) 33-73-91,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.cherkasypresdruk.pat.ua

рІЧна ІнформацІя  
за 2017рік

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«торГовий дiм-монолiт», 

22794986, 20700,Черкаська обл., Смiлянський р-н, м. Смiла, 
вул. Перемоги, буд. 14, (04733)42497; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: tdmonolit.pat.ua

приватне  
аКцiонерне товариСтво 

«роЗдiлЬСЬКий КерамiЧний Завод»
річна інформація прат «роздільський керамічний завод»  

за 2017 рік,
емітент який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних 

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «РОЗДIЛЬСЬКИЙ КЕРАМIЧНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 33182883, 
Адреса: 81650, Львівська область , Миколаївський р-н, смт.Роздiл, вул. Про-
мислова, 3. тел.. (03261) 2-25-02.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: rozdilkeramik.emiti.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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

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

приватне аКцiонерне това-
риСтво «БiлоцерКiвСЬКа пе-
реСУвна меХанiЗована Ко-
лона №17», 01354065Київська, д/н, 
09107, м. Бiла Церква, вул. Павлiченко, 27 
(04563) 5-16-61,

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

11.04.2018

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

http://bcpmk-17.at.ua/

приватне  
аКцiонерне товариСтво фаБриКа 

«СереднянКа»
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 
фабрика «Середнянка» , 04853067, Закарпатська , Ужгородський р-н, 
89452, смт.Середнє, вул.Шкiльна, 2 (0312)721013. 2. Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 03.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: www.serednjanka.emitents.net.ua

директор  Глаголич л.м.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«арКада»

рІЧна ІнформацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «АРКАДА», 20079914, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 
буд. 50, м. Київ, Голосіївський р-н, Київська область, 03039, Україна, 
(044) 502-33-35; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018; 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html
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рІЧна ІнформацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«ГелЬмяЗiвСЬКе ремонтно-транСпортне 

пiдприЄмСтво», 
00908656, 19715, Черкаська обл., Золотонiський р-н, с. Гельмязiв, 
вул. Корольова, буд. 66 (04737) 44-4-47;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: gelmjazyvrtp.pat.ua

рІЧна ІнформацІя  
за 2017рік

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Завод «БУдмаШ», 

00240307 , 01054, Київська обл., м. Київ,  
вул. Дмитрiвська, буд. №33-35, лiт. «Б,В» (04637) 3-00-18,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.budmash.com

рІЧна ІнформацІя  
за 2017рік

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«днiпровСЬКа Чарiвниця», 

22797950, 18005, Черкаська обл., м. Черкаси ,  
бульвар Шевченка, буд. 390, (0472) 54-29-84;,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: charivnica.pat.ua

рІЧна ІнформацІя за 2017рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

приватне аКцiонерне товариСтво 
«СмiлянСЬКе автотранСпортне 

пiдприЄмСтво 17128», 
03115436, 20700, Черкаська обл., Смiлянський р-н, м. Смiла,  
вул. В.Гордiєнко, 108; (04733) 4-20-83;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 10.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: smelatp17128.pat.ua

приватне аКцiонерне товариСтво  
«одеСЬКий Завод СiлЬСЬКоГоСподарСЬКоГо 

маШиноБУдУвання»
річна інформація за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНО-
БУДУВАННЯ», 05786152Одеська , д/н, 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, буд. 72 (048)738-42-50,

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

11.04.2018

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

https://smida.gov.ua/site/05786152/

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 «Компанiя 
БарвiноК», 03359718м. Київ , 
Шевченкiвський, 04053, м. Київ, вул. Ку-
дрявська, 23А (044) 272-41-12,

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

11.04.2018

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

www.companybarvinok.at.ua

приватне  
аКцiонерне товариСтво  

«ЗiнЬКiв-аГротранС»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Зiнькiв-Агротранс». 

2.Код за ЄДРПОУ: 24388693. 
3.Місцезнаходження: 36008, м.Полтава, вул. Комарова, 2Б. 
4.Міжміський код, телефон та факс: (05353) 3-17-68. 
5.Електронна поштова адреса: m.motsar@kernel.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24388693.infosite.com.ua/. 
7.Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів.
ii. текст повідомлення

06.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «Зiнькiв-
Агротранс» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 05.04.2019 
(включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою 
радою товариства, наступного характеру: купiвля – продаж, поставка, 
вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi 
iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, 
користування майном, фiнансовий лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв: 130 332 685 тис.грн. (5 (п'ять) млрд. дол. США за курсом НБУ 
26.066537 грн. на 06.04.2018), вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 2346,5 тис.грн., спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5554344,1%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй 467852 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 467 852 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» 467 852 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. Директор Дзюбан В.В. 10.04.2018
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пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво 
«СлавУтиЧ»

річна інформація емітента цінних паперів  
пат «СлавУтиЧ»  

за 2017 рік
Публічне акціонерне товариство «Славутич», код 04594640, міс-

цезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13, тел/факс 
(044)4841787, сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: slavutych.net.ua. Повний текст річної інформа-
ції розкрито в базі даних НКЦПФР 11.04.2018. Аудит фінансової 
звітності проведено Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», код 36391522. 

Чергові загальні збори відбулись 12.04.2017, кворум – 82,64%. 
Перелік питань, що розглядались на зборах: 1.Обрання лічильної 

комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич». 2.Обрання Голо-
ви та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич». 
3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-
сування, в т.ч. для кумулятивного голосування. 4.Звіт Голови Прав-
ління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сла-
вутич» за 2016р. та завдання на 2017р., затвердження річного звіту 
Товариства за 2016р. 5.Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та 
затвердження звіту Наглядової ради. 6.Звіт Ревізійної комісії про 
результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сла-
вутич» за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) 
за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» 
у 2016р. 8.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які 
вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 13.04.2016 до 12.04.2017, якщо 
вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2015р. 9.Прийняття рішення про попереднє схвален-
ня значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» про-
тягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними остан-
ньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо 
укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з 
ними. 10.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого 
складу Правління Товариства. 11.Обрання членів Правління Товари-
ства. 12.Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правлін-
ня. 13.Прийняття рішення про припинення повноважень діючого 
складу Наглядової Ради Товариства. 14.Встановлення кількісного 
складу Наглядової Ради Товариства. 15.Обрання членів Наглядової 
Ради. 16.Обрання Голови Наглядової Ради з числа обраних членів 
Наглядової Ради. 17.Затвердження умов цивільно-правових догово-
рів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена-
ми Наглядової Ради. 18.Внесення змін та доповнень до Статуту 
ПАТ «Славутич» в зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні 
товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Об-
рання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції 
та проведення державної реєстрації змін до установчих документів 
Товариства. 19.Внесення змін до Положення про Наглядову Раду 
ПАТ «Славутич». Затвердження Положення про Наглядову Раду 
ПАТ «Славутич» в новій редакції. Збори обрали робочі органи, за-
твердили річний звіт Товариства, звіт Наглядової ради, звіт та ви-
сновки Ревізійної комісії за 2016р. Вирішено не розподіляти прибуток 
у зв’язку з його відсутністю, дивіденди не нараховувати. Схвалено 
значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 13.04.2016 
до 12.04.2017, в т.ч. договір оренди №ОТ 1831 від 31.10.2016 з 
ТОВ «Форум Груп Україна». Також попередньо схвалено значні пра-
вочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
13.04.2017 до 13.04.2018 у відповідності до Статуту Товариства та 
чинного законодавства, та попередньо схвалено укладення та під-
писання Головою Правління ПАТ «Славутич» строком на 1 рік (до 
13.04.2018) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, 
купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш 
як 50 млн.грн. після схвалення їх Наглядовою радою Товариства. 
Збори припинили повноваження діючого складу Правління і Нагля-
дової Ради, та обрали новий склад цих органів, в т.ч. Голову Прав-
ління і Голову Наглядової Ради, затвердили умови договорів з чле-
нами Наглядової Ради та уповноважили Голову Правління підписати 
такі договори. Рішенням Зборів затверджено Статут Товариства в 
новій редакції та нове Положення про Наглядову Раду. Позачергові 
збори у 2017р. не ініціювались та не проводились. Дивіденди у 2016-
2017 за підсумком 2015-2016 років не нараховувались та не випла-
чувались у зв'язку з відсутністю прибутку на підставі рішень відпо-
відних річних зборів. Голова правління Горяченкова Н.В.

рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів  
пат «форУм СателІт» за 2017 рік

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

Публічне акціонерне товариство 
«Форум Сателіт», ЄДРПОУ 
14309600, вулиця Героїв космосу, 4, 
м. Київ, 03148, 044-407-14-28

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

11.04.2018

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

forumsatellite.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Чергові загальні збори акціонерів проведено 13.04.2017. Кворум збо-
рів: 99,1044%. 
Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах: 1.Об-
рання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сате-
літ». 2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3.Визначення по-
рядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. для 
кумулятивного голосування. 4.Звіт Голови Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016р. та 
завдання на 2017р., затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту На-
глядової ради. 6.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016р. та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Затвердження поряд-
ку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-
господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2016р. 8.Прийняття рі-
шення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум 
Сателіт» у період з 14.04.2016 до 13.04.2017, якщо вартість майна або 
послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості акти-
вів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015р. 9.Прий-
няття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% 
вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про на-
дання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання до-
кументів пов’язаних з ними. 10.Прийняття рішення про припинення пов-
новажень діючого складу Правління Товариства. 11.Обрання членів 
Правління Товариства. 12.Обрання Голови Правління Товариства з чис-
ла обраних членів Правління. 13.Прийняття рішення про припинення по-
вноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства. 14.Встановлен-
ня кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 15.Обрання членів 
Наглядової Ради Товариства. 16.Обрання Голови Наглядової Ради Това-
риства з числа обраних членів Наглядової Ради. 17.Затвердження умов 
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами 
Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової Ради. 18.Внесення змін та 
доповнень до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв’язку з внесенням змін 
до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової ре-
дакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання 
Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації 
змін до установчих документів Товариства. 19.Внесення змін до Поло-
ження про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердження Поло-
ження про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт» в новій редакції. 
Збори обрали робочі органи, затвердили річний звіт Товариства, звіт На-
глядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016Р. Вирішено не 
розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю, дивіденди не нарахову-
вати. Схвалено значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 
14.04.2016 до 13.04.2017, в т.ч. договір оренди №ОТ 1833 від 10.11.2016 з 
ТОВ «Форум Груп Україна». Також попередньо схвалено значні правочи-
ни, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 14.04.2017 
до 14.04.2018 у відповідності до Статуту Товариства та чинного законо-
давства, та попередньо схвалено укладення та підписання Головою Прав-
ління ПАТ «Форум Сателіт» строком на 1 рік (до 14.04.2018) контрактів, 
договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (най-
му), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн.грн. після схвалення їх 
Наглядовою радою Товариства. Збори припинили повноваження діючого 
складу Правління і Наглядової Ради, та обрали новий склад цих органів, в 
т.ч. Голову Правління і Голову Наглядової Ради, затвердили умови догово-
рів з членами Наглядової Ради та уповноважили Голову Правління під-
писати такі договори. Рішенням Зборів затверджено Статут Товариства в 
новій редакції та нову редакцію Положення про Наглядову Раду. Позачер-
гові загальні збори у звітному періоді не ініціювались та не проводились.
6. Інформація про дивіденди: у 2017-2016 роках дивiденди за підсумком 2016 
та 2015 років не нараховувались та не виплачувались у зв'язку з відсутністю 
прибутку на підставі рішень відповідних річних загальних зборів.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«аГропроммаШ»

Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство «Агропроммаш» (Україна,08133, 

Київська обл., м Вишневе, вул. Чорновола, 1, ЄДРПОУ 05425164) відповід-
но до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі 
пропозиції акціонера, яка володіє 40,6825 % статутного капіталу Товари-
ства

повІдомляЄ про внесення змін 
до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 

(які відбудуться об 11 годині 24.04.2018р. за адресою: Україна, Київ-
ська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола,1, приміщення АПК 2 поверх кабінет 
Голови правління) 

(Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22 бе-
резня 2018 року в Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56) шляхом вклю-
чення наступних питань:

8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради товариства. 
9. Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових до-

говорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами 
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
головою та членами Наглядової ради.

проеКт рІШення З питання порядКУ денноГо:
З восьмого питання порядку денного: Відкликання та обрання чле-

нів Наглядової ради товариства.
Відкликати членів Наглядової ради Товариства, а саме: членів на-

глядової ради – Чекурду В.Г. та члена наглядової ради – Фісак М.А. пред-
ставника акціонера Фісак Л.Я.

Обрати членів Наглядової ради:Член наглядової ради – Фісак М.А. 
представник акціонера Фісак М.І. .та член Наглядової ради - Фісак Л.Я. - 
акціонер.

З дев’ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-
правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладати-
муться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правління 
підписати від імені Товариства цивільно-правові договори та трудові 
договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства, умови яких 
затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

все інше залишається без змін.

приватне аКцiонерне товариСтво 
«полтавСЬКе ХлiБоприймалЬне  

пiдприЄмСтво»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Полтавське хлiбоприймальне  пiдприємство». 2.Код за ЄДРПОУ: 05581898. 
3.Місцезнаходження: пл.Павленкiвська, буд.24, м.Полтава, 36014. 4.Між-
міський код, телефон та факс: (0532) 50-34-00, 66-94-93. 5.Електронна 
поштова адреса: m.bilitskij@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://05581898.infosite.com.ua/. 7.Вид особливої інформації: відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

ii. текст повідомлення
06.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ «Полтавське 

ХПП» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 05.04.2019 (включ-
но), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою 
товариства, граничною вартiстю 5 (п'ять) млрд. доларiв США або 
вiдповiдний еквiвалент в iншiй iноземнiй або нацiональнiй валютi, наступ-
ного характеру: купiвля – продаж, поставка, вiдчуження або набуття у 
власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надан-
ня або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, 
фiнансовий лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 
130332685 тис. грн. (5 (п'ять) млрд. дол. США за курсом НБУ 26.066537 грн. 
на 06.04.2018), вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 1675877 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 7776.9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3963891 
штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах 3951808 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
3951808 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. директор Брідня С. о. 10.04.2018

рІЧна ІнформацІя емІтента цІнниХ паперІв  
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Ви-
щеольчедаївське», місцезнаходження 23441, Вінницька область, Мурова-
нокуриловецький р-н, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна 7-А, код за 
ЄДРПОУ емітента: 00385520, міжміський код та телефон (04356)3-64-44. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 10.04.2018 року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http:// www.00385520.pat.ua. 

4.Аудитор : ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ», ЄДРПОУ 30687076. 
5.Чергові загальні збори товариства відбулися 24.03.2017 року за 

місцезнаходженням Товариства. Кворум зборів 99,5614%. ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів 
акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних 
загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, за-
твердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт Директора про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної 
комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річ-
ного звіту товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття 
збитку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування 
Товариства. 9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його 
в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової ре-
дакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту. 
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: 
«Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», 
«Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган». 
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради. 12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради 
та строку її повноважень. 13. Обрання членів Наглядової ради Товари-
ства. 14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповно-

важується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 16. Прий-
няти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення. ПРИЙ НЯТІ РІШЕННЯ: Затверди-
ти звіт директора, Наглядової ради, звіт та висновки Ревізора, річний 
Звіт товариства за 2016 рік. В зв’язку з отриманням збитків – розподіл 
прибутку не здійснювати. Змінити тип товариства з «публічного» на 
«приватне». Змінити назву на «Приватне акціонерне товариство «Ви-
щеольчедаївське». Внести зміни до Статуту та Положень Товариства. 
Обрати Наглядову раду у складі Дмитрук Р.В., Братчук П.Г., Треско С.М, 
Река А.В., Францішко В.В. Обрати Ревізкомісію у складі Таванова Л.В., 
Луцька В.В., Майданюк А.В. строком на 3 роки. Затвердити умови до-
говорів з членами органів управління. Прийняти рішення про попереднє 
схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24 бе-
резня 2017 року по 24 березня 2018 року, гранична сума яких не може 
перевищувати 5000,00 тис.грн. 

Позачерговi загальні збори товариства відбулися 28.12.2017 року за 
місцезнаходженням Товариства. Кворум зборів 99,5614%. ПОРЯДОК ДЕН-
НИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 
акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвер-
дження порядку голосування на зборах.3. Внесення змін до статуту Това-
риства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників 
на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реє-
страції статуту.4. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: «По-
ложення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду». ПРИЙ НЯТІ 
РІШЕННЯ: Внести зміни до Статуту та Положень Товариства. Позачергові 
загальні збори скликані Наглядовою радою ПрАТ на виконання вимог Роз-
порядження №1585-ЦД-1-Е Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 17.10.2017 року. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до 
порядку денного чергових та позачергових загальних зборiв не вносило-
ся. 

6. Інформація про дивіденди: Згідно з рішеннм загальних зборів акціо-
нерів товариства дивіденди Емітентом у звітному та попередньому періодах 
не нараховувалися та не виплачувалися. Привілейованих акцій Емітент не 
випускав.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«вищеолЬЧедаЇвСЬКе»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«ЛIВОБЕРЕЖЖЯIНВЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 35391700
3. Місцезнаходження: 01032 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка,33, по-

верх 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 569-67-08, (044) 569-67-08
5. Електронна поштова адреса: linvest@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://linvest.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-

чину: 10.04.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПРАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ-
ІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди №15 до Кредитного 
договору №0155-13-000871 від 03.04.2013 з Публічним акціонерним това-
риством «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знахо-
дження за адресою: Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, 
Малоохтінській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 
7831000027, банківський ідентифікаційний код 044030790).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 226637,1 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 607351,8 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 37,32 %.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстраційним номером 
НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Демосфен Сіві-
рі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 

6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому належить 1 000 (одна 
тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% статут-
ного капіталу Товариства. Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 10.04.2018р. 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину: 10.04.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину: єдиний акціонер ПРАТ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ-
ІНВЕСТ» (далі -Товариство) - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PRAXIFIN 
HOLDINGS LIMITED).

Предмет правочину: укладення додаткової угоди №15 до Кредитного 
договору №0155-13-000870 від 03.04.2013 з Публічним акціонерним това-
риством «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОКПО 09804728, з місцем знахо-
дження за адресою: Російська Федерація, 195112, м. Санкт-Петербург, 
Малоохтінській пр., 64, літер А, індивідуальний податковий номер: 
7831000027, банківський ідентифікаційний код 044030790).

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 178071,9 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 607351,8 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 29,32 %.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що за-
реєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення не зазначається, тому 
що рішення не приймалось загальними зборами.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інфор-
мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: Єдиний акціонер Товариства - ПРАКСІФІН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(PRAXIFIN HOLDINGS LIMITED), зареєстрований за реєстраційним номером 
НЕ 220391, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Демосфен Сіві-
рі 12, 6-й поверх, квартира/офіс 601, 1080, Нікосія, Кіпр (12 Dimostheni Severi, 
6th floor, flat/office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), якому належить 1 000 (одна 
тисяча) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% статут-
ного капіталу Товариства. Ринкова вартість майна або послуг, що є пред-
метом правочину, визначена відповідно до законодавства, наведена в пере-
рахунку в гривні по офіційному курсу НБУ Долар США на дату прийняття 
рішення про надання згоди на вчинення значного правочину -10.04.2018р.

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

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

2. Генеральний директор  Бiлощицький в.д.
11.04.2018

приватне аКцiонерне товариСтво «лiвоБереЖЖяiнвеСт»

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

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

1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 
товариСтво «СтраХова 
Компанiя «меГа-полiС»

2. Код за ЄДРПОУ 30860173
3. Місцезнаходження 03110, Київ, Iвана Клименка, 23
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 249-20-20 (044) 498-58-78

5. Електронна поштова адреса office@mega-polis.biz
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://mega-polis.biz/

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

ii. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення знач-

них правочинiв: 11.04.2018.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори 

акцiонерiв.
Предмет правочину: Попередньо надано згоду на вчинення значних 

правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, переви-
щує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства), якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного 
року, з дати прийняття такого рiшення, а саме: будь-яких загальногосподар-
ських договорів, в тому числі договорів оренди, міни, агентських послуг, кон-
сультаційних послуг, юридичних послуг, розпорядження правами інтелектуаль-
ної власності, правочинів з отримання позик, кредитiв, депозитiв, надання в 
заставу майна Товариства, купiвлi-продажу основних засобiв, купiвлi-продажу 
цiнних паперiв, надання послуг зi страхування та перестрахування. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 51 387 000 грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 51 387 000 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 100%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12 500 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 9 380 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення: 9 380 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосу-
вали «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. Генеральний директор Бондар Олександр Вiкторович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

11.04.2018
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво “плаСКе”
особлива інформація емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЛАСКЕ"
2. Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента 65001 м. Одеса вул. Академіка 
Заболотного, буд. 12

4. Код за ЄДРПОУ 30202681
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 7385385 (048) 7385375
6. Електронна поштова адреса law@plaske.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 
про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2018

(дата)
2. Повідомлення д/н
опубліковано у (номер та найменування 

офіційного друкованого 
видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

www.plaske.ua в мережі 
Інтернет

07.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено або 
звільнено) посада

прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

паспортні дані 
фізичної особи або 

ідентифікаційний код 
за ЄдрпоУ юридичної 

особи

володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
06.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Платонов Олег Ісаакович д/н д/н д/н 75.71
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами Акціонерів 06.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у зв`язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа Платонов Олег Ісаакович (особа не надала 
згоди на розголошення персональних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 75,71%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 53000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
06.04.2018 припинено повноваження Заступник голови Наглядової ради Платонова Людмила Іванівна д/н д/н д/н 11.43
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами Акціонерів 06.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у зв`язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа Платонова Людмила Іванівна (особа не 
надала згоди на розголошення персональних даних), яка займала посаду Заступник голови Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 11,43%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
06.04.2018 припинено повноваження Заступник голови Наглядової ради Платонова Інесса Олегівна д/н д/н д/н 4.29
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами Акціонерів 06.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у зв`язку із закінченням строку повноважень. Посадова особа Платонова Інесса Олегівна (особа не 
надала згоди на розголошення персональних даних), яка займала посаду Заступник голови Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 4,29%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
06.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Платонов Олег Ісаакович д/н д/н д/н 75.71
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
Зборів Акціонерів. Платонов Олег Ісаакович (особа не надала згоди на розголошення персональних даних) обрано на посаду Голова Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,71%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 53000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 53 акції. Платонов Олег Ісаакович є акціонером.
06.04.2018 обрано Заступник голови Наглядової ради Платонова Людмила Іванівна д/н д/н д/н 11.43
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Збоами Акціонерів 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів 
Акціонерів. Платонова Людмила Іванівна (особа не надала згоди на розголошеня на розкриття персональних даних) обрано на посаду Заступник 
голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 11,43%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 8000грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Заступник голови Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 акцій. Платонова Людмила Іванівна є акціонером.
06.04.2018 обрано Заступник голови Наглядової ради Платонова Інесса Олегівна д/н д/н д/н 4.29
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами Акціонерів 06.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів 
Акціонерів. Платонова Інесса Олегівна (особа не надала згоду на розкриття персональних даних) обрано на посаду Заступник голови Наглядової 
ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,29%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3000грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови 
Наглядової ради, Економіст з фінансової роботи Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 акції. Платонова Інесса Олегівна є акціонером.

ШановнІ аКцІонери!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходжен-
ня: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова,115) повідомляє, що згідно ст.38 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» за пропозицією акціонера, який є власником більше 5% 
простих акцій, до проекту порядку денного річних Загальних зборів 
Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12:00 за адресою: 
Україна, 51200, дніпропетровська обл., м. новомосковськ, 
вул. Сучкова,115, в залі засідань профспілкового комітету товариства, 
включені нові питання:

- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції. 

- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

Публікація повідомлення про проведення річних Загальних зборів була 
розміщена в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Бюлетень «Вiдомостi Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» №52 від 16 березня 2018 року (частина 2).

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 
(0569) 69-77-52. 

наглядова рада товариства

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «Інтерпайп новомоСКовСЬКий трУБний Завод»
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рІЧна ІнформацІя емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

доЧІрнЄ пІдприЄм-
Ство "135 домоБУдІ-
велЬний КомБІнат" 
товариСтва З оБме-
ЖеноЮ вІдповІдалЬ-
нІСтЮ "реноме", 
34474732, вул. Бориспільська, 19, 
м. Київ, 02093, Україна, 0445679355

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

05.04.2018

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

http://34474732.infosite.com.ua/

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

Аудиторська фірма «Респект» у 
вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю, 20971605

5. Інформація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товари-
ством
6. Інформація про дивіденди: Емітент не є акціонерним товариством

приватне аКцiонерне товариСтво «i С К р а»
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  
«i С К р а», 14005946, 42312 Сумська 
область Сумський р-н с.Басiвка вул. тес-
ленко, буд.6а, (0542) 692-687

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

12.04.2018р.

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

http://14005946.smida.gov.ua/

приватне аКцiонерне товариСтво «велта»
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 «велта», 
21559409, 01015 м. Київ печерський р-н 
вул.московська, 46/2, (044) 254-48-50

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

12.04.2018р.

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

http://www.velta.kiev.ua

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

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

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

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

приватне аКцiонерне 
товариСтво "Бiотоп", 
23161645м. Київ , Подiльський, 04123, 
м.Київ, Свiтлицького, 35 0444330300,

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

11.04.2018

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

www.biotop.ho.ua

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцiонерне 

товариСтво "Бiотоп"
2. Код за ЄДРПОУ 23161645
3. Місцезнаходження 04123, мiсто Київ,  

вулиця Свiтлицького 35
4. Міжміський код, телефон та факс 0444330300 0444330300
5. Електронна поштова адреса zat_biotop@diapr.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.biotop.ho.ua

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

ii. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв емiтента 11.04.2018 року прий-

нято рiшення про попереднє надання згоди Головi правлiння товариства 
на вчинення значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства : в т.ч., але не обмежуючись, право-
чини про придбання, вiдчуження, оренду, страхування майна, гарантiї, 
пiдряду, прав iнтелектуальної власностi, iнвестування,зовнiшньоекономiч
нi,лiцензiйнi ;депозитнi;надання та отримання безвiдсоткових позик, по-
воротних фiнансових допомог ; продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд 
iстотних умов таких правочинiв, предметом яких є майно, грошовi 
кошти,роботи, послуги та якi можуть вчинятися товариством протягом 
одного року з дати прийняття такого рiшення.

Сукупна гранична вартiсть правочинiв 10000 тис.грн. Вартiсть активiв 
товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк (останньої 
рiчної звiтностi) становить 1582 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними 
останньої рiчної звiтностi у вiдсотках 632,1%.

За даними реєстрацiйної комiсiї для участi у зборах зареєструвалися 
З акцiонери, якi володiють 10000 голосуючими акцiями товариства,що 
становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. 
Акцiй, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповнiстю, 
якi рахуються на балансi Товариства немає.

Пiдсумки голосування iз Прийняття даного рiшення :
«ЗА» - 10000 голосiв, що становить 1ОО% голосiв акцiонерiв, якi за-

реєструвалися для участi та приймали участь у загальних зборах та є 
власниками голосуючих акцiй.

«ПРОТИ»- О голосiв,що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєстру-
валися для участi та приймали участь у загальних зборах та є власниками 
голосуючих акцiй.

iii. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 
2. Найменування посади Шевчук Iрина Семенiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2018
(дата)
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фондовые индексы Украины во вторник 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во 
вторник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,13% - до 
1730,22 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,06% - до 
362,34 пункта.

Объем торгов на УБ составил 61,7 млн грн, в том чис-
ле акциями – 4,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 168,18 млн грн, в 
том числе акциями – 0,35 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги «Мо-
тор Сичи» (-2,25%) и «Турбоатома» (-0,39%).

Тройку лидеров роста составили бумаги «Центрэнер-
го» (+1,57%), «Укрнафты» (+1,36%) и Райффайзен Бан-
ка Аваль (+1,32%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+1,6%) и «Мотор Сичи» (-1,57%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник повысился на 0,37% - до 494,11 пункта при объ-
еме торгов 1 млн злотых (7,66 млн грн).

В «индексной корзине» изменились в стоимости ак-
ции «Агротона» (+3,45%), «Астарты» (+0,65%) и «Керне-
ла» (+0,2%).

вБ сохранил прогноз роста ввп Украины 
в 2018г на уровне 3,5%

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валово-
го внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 
уровне 3,5%, сообщил ведущий экономист представи-
тельства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук 
Кхан в Киеве во вторник.

Экономический рост в Украине на уровне 3,5% про-
гнозируется, если реформы в сферах противодействия 
коррупции, создания рынка земли, государственных бан-
ков и приватизации будут проведены в ближайшие меся-
цы. «Если проведение реформ затянется, то в условиях 
неопределенности экономический рост может суще-
ственно замедлиться, а риски неполучения необходимо-
го внешнего финансирования существенно возрастут»,  - 
отмечается в пресс-релизе ВБ.

Как отмечается в экономическом обзоре ВБ по Украи-
не, экономические перспективы в стране становятся бо-
лее неопределенными, но сохранение макроэкономиче-
ской стабильности и завершение ключевых реформ до 
июля 2018 года может помочь улучшить инвестицион-
ные настроения и ускорить рост экономики страны в по-
следующие несколько лет.

«Сложная политическая атмосфера перед выборами 
в 2019 году влияет на перспективы экономического раз-
вития, но остается окно возможностей по завершению 
ключевых реформ до июля 2018 года. Реформы по соз-
данию рынка земли, оздоровлению финансового секто-
ра, противодействию коррупции и в сфере приватизации 
не только решат проблему торможения среднесрочного 
роста, но также пошлют сигнал для укрепления доверия 
инвесторов», - отмечается в обзоре.

По оценке экспертов ВБ, ускорение экономического 
роста в Украине до 4% к 2019 году возможно при усло-
вии поддержки увеличения капитальных инвестиций на 
уровне 15% в год, преимущественно за счет прямых ино-
странных инвестиций и постепенного увеличения бан-
ковского кредитования.

фГи Украины ожидает утверждения 
Кабмином списка большой приватизации-

2018 27 апреля
Правительство Украины планирует 27 апреля утвер-

дить перечень крупных объектов с активами свыше 
250 млн грн для приватизации в 2018 году, сообщил 
и. о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

«На «приватизационном» Кабмине, который планиру-
ется на 27 апреля, получим уже готовый список (боль-
шой приватизации – ИФ) и утвердим ту «нормативку», 
которая будет», – сказал он в эфире «Радио НВ».

В.Трубаров напомнил, что, согласно вступившему в 
силу с 7 марта новому закону о приватизации, вес объ-
екты делятся на две группы: большие и малые. Решение 
по спискам для малой приватизации принимает ФГИ. На 
текущий год ведомство уже утвердило 660 таких объек-
тов.

По словам и. о. главы Фонда, продажа объектов по 
новому закону о приватизации начнется после майских 
праздников.

В.Трубаров также выразил мнение, что в ближайшие 
пять-семь лет в списках на приватизацию будут отсут-
ствовать крупнейшие украинские компании, такие как 
«Укрзализныця» или «Укрпошта».

Как сообщалось, в связи со вступлением в силу ново-
го закона «О приватизации государственного и комму-
нального имущества» ФГИ пересмотрел перечни объек-
тов на приватизацию в 2018 году, в частности, исключив 
из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блоки-
рующие пакеты акций трех облэнерго и «Донбассэнер-
го». В новых списках по сравнению с утвержденными в 
конце 2017 года отсутствуют также 75,22% акций «Тур-

вiдКрите аКцiонерне товариСтво 
СпецiалЬноГо лiСовоГо 

маШиноБУдУвання 
«ЖитомирСпецлiСмаШ»

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: Вiдкрите 
акцiонерне товариство спецiального лiсового машинобудування 
«Житомирспецлiсмаш», 00991284, Україна Житомирська обл. Богунський р-н 

10029 м. Житомир Схiдна, 80, 0412-36-72-89
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2018
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://lesmash.emitents.net.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 «Аудиторська 
компанiя «Престиж», 35169487

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори не 
скликалися.

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та поперед нього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

НОВИНИ
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боатома», 51% акция Запорожского титано-магниевого 
комбината, 50% - «Азовмаша», 40% - «Свит ласощив».

В обновленном перечне в группе крупнейших объек-
тов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось 
только четыре позиции: 99,567% акций Одесского при-
портового завода (ОПЗ), 99,995% - «Сумыхимпром», 
68,009% - Запорожского производственного алюминие-
вого комбината и 78,29% -»Центрэнерго». При условии 
одобрения правительством условий продажи выставле-
ние первых трех на конкурс запланировано на май, 
«Центрэнерго» – на июнь.

Как пояснили агентству «Интерфакс-Украина» в ФГИ, 
столь существенное сокращение списка крупнейших 
объектов для приватизации в 2018 году связано с тем, 
что лишь указанные объекты подпадают под переход-
ные положения нового закона. Дополнительный список 
объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в 
этом году будет утвержден правительством.

В списке малой приватизации из четырех планируе-
мых к продаже ТЭЦ - Криворожской, Николаевской, Дне-
провской и Херсонской - оставлена только Николаев-
ская. В список включены блокпакеты по 25% акций 
«Нафтохимика Прикарпаття» и «Нефтеперерабатываю-
щего комплекса «Галичина», а также 100% «Украины ту-
ристической», 76,7588% акций Херсонского хлопкового 
комбината.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн посту-
плений от приватизации, однако бюджет получил лишь 
3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд по-
лучил за счет продажи в августе блокпакетов акций энер-
гокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ах-
метова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 
0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет-2018 
предполагает поступление от приватизации 
21,3 млрд грн.

нефть дешевеет после более чем 3%-ного 
роста накануне, цена Brent - $70,7 

за баррель
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе 

торгов в среду после существенного повышения днем 
ранее, которое было обусловлено опасениями, что си-
туация в Сирии может привести к перебоям в поставках 
топлива с Ближнего Востока, сообщает MarketWatch.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондон-
ской бирже ICE Futures к 7:56 МСК подешевели на $0,31 
(0,44%) - до $70,73 за баррель. На торгах в предыдущий 
день их цена подскочила на $2,39 (3,48%) и составляла 
на закрытие $71,04 за баррель, что является максиму-
мом с 1 декабря 2014 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май утром в 
среду уменьшились на $0,19 (0,29%) - до $65,32 за бар-
рель. По итогам прошлой сессии их цена взлетела на 
$2,09 (3,3%), завершив торги на отметке $65,51 за бар-
рель. Подъем был рекордным за последние восемь ме-
сяцев.

На этой неделе опубликуют ежемесячные отчеты 
ОПЕК и Международное энергетическое агентство. 
Трейдеры будут следить за пересмотром прогнозов гло-
бального спроса на нефть МЭА.

Кроме того, внимание участников рынка сосредоточе-
но на данных о запасах топлива в США.

Американский институт нефти (API) во вторник сооб-
щил о том, что объем резервов нефти на прошлой не-
деле вырос на 1,76 млн баррелей, бензина - на 2 млн 
баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократи-
лись на 3,8 млн баррелей. Институт получает информа-
цию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопрово-
дов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США 
опубликует в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем 
прогнозируют повышение запасов бензина на 100 тыс. 
баррелей, а также снижение резервов бензина на 2 млн 
баррелей и дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхай-
ской международной энергетической бирже (INE) в сре-
ду повысилась на 0,9% - до 417,1 юаня за баррель. По 
итогам торгов во вторник она подскочила на 2,8%, со-
ставив 413,5 юаня.

доллар СШа снижается, иена растет из-за 
усиления напряженности вокруг Сирии
Курс доллара США снижается в ходе азиатской сес-

сии в среду.
При этом иена, которая входит в число активов «тихой 

гавани», дорожает из-за усиления напряженности вокруг 
Сирии.

Поддержку евро оказывают ожидания скорого отказа 
Европейского центрального банка от программы количе-
ственного смягчения, отмечает MarketWatch.

Глава ЦБ Австрии и член совета управляющих ЕЦБ 
Эвальд Новотны накануне сказал, что настало время 
для постепенной нормализации денежно-кредитной по-
литики. По его словам, ЕЦБ завершит программу выкупа 
активов в этом году.

Евро торгуется утром в районе $1,2371 против $1,2356 
на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в 
среду в районе 132,43 иены по сравнению со 132,46 иены 
в предыдущий день. Курс доллара составляет 
107,05 иены против 107,20 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость дол-
лара США относительно шести основных мировых ва-
лют, опустился на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслежи-
вающий динамику курса доллара относительно 
16 основных мировых валют, уменьшился на 0,05%.

«Среда на этой неделе станет поворотным днем с 
точки зрения событийных рисков, так как будут опубли-
кованы данные об индексе потребительских цен в США 
за март, от которых ожидается повышение базового 
уровня инфляции выше 2,0% впервые за 12 месяцев», - 
отмечается в сообщении Saxo Bank.

цБ Кнр обнародовал меры по расширению 
доступа иностранцев в финсектор страны

Глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в рамках 
Боаоского азиатского форума обнародовал ряд конкрет-
ных мер по дальнейшему расширению доступа зарубеж-
ных инвесторов в финансовый сектор страны, сообщает 
агентство «Синьхуа».
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НОВИНИ

1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
15162

13

2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16350

15

3. ПРАТ АГРОПРОММАШ 8
4. ПРАТ АГРОПРОММАШ 52
5. ПРАТ АГРОФІРМА ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ 42
6. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 4
7. ПРАТ АК-ТРАНС 4
8. ПРАТ АРКАДА 49
9. ПРАТ АТОМПРОМКОМПЛЕКС 18
10. ПРАТ АТП-1 27
11. ПАТ АТП-2562 27
12. ПРАТ БАТУРИНАГРОТЕХСЕРВІС 28
13. ПРАТ БЕРТІ 14
14. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «КИЇВ» 14
15. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПМК №17 49
16. ПРАТ БІОТОП 48
17. ПРАТ БІОТОП 55
18. ПРАТ БІОТОП 55
19. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 3
20. ПРАТ ВЕЛТА 55
21. ПРАТ ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ 52
22. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 23
23. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ
25

24. ПРАТ ВІННИЦЯРИБГОСП 8
25. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 11
26. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 45
27. ПРАТ ГЕЛЬМЯЗІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
50

28. ПРАТ ГЕОПОЛІС 4
29. ПАТ ГІДРОСИЛА 20
30. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 44
31. ПРАТ ГІРНИК 5
32. ПРАТ ГІРНИК 6
33. ПАТ ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ 

22

34. ПРАТ ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ

49

35. ПРАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 4
36. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА 12
37. ПРАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 12
38. ПРАТ ГСКБ ГРУНТОМАШ (ГОЛОВНЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ 
МАШИНАХ)

4

39. ПРАТ ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ 50
40. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

14

41. ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
«135 ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕНОМЕ» 

55

42. ПРАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 7
43. ПРАТ ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 29
44. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
48

45. ПРАТ ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД 27
46. ПАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 47
47. ПРАТ ЕНЕРГОРЕЗЕРВ 4
48. ПРАТ ЕНЗИМ 9
49. ВАТ ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ 56
50. ПРАТ ЗАВОД «БУДМАШ» 50
51. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
26

52. ПРАТ ЗІНЬКІВ-АГРОТРАНС 50
53. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 12
54. ПРАТ ІМЕНІ ПОКРИШЕВА 20
55. ПРАТ ІНВЕСТСИСТЕМА 28
56. ПАТ ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ 

ТРУБНИЙ ЗАВОД
54

57. ПРАТ ІНФОРЕСУРС АГ 14
58. ПРАТ ІСКРА 55
59. ПРАТ К-АВТОТРАНС 24
60. ПАТ КИЇВ-ЛАДА 6

КНР будет поощрять иностранцев инвестировать в тра-
сты, финансовый лизинг, автокредитование, брокерские 
услуги и потребительское финансирование. Для новых ин-
вестиций в финансовые активы и управление капиталом, 
инициированных коммерческими банками, никаких лими-
тов по доле участия иностранцев установлено не будет.

Китай также «существенно расширит сферу деятель-
ности иностранных банков» и не будет ограничивать 
масштабы бизнеса совместных предприятий в сфере 
ценных бумаг, сказал глава НБК.

Кроме того, будет отменено требование, согласно кото-
рому иностранные страховые компании должны были 
иметь представительства на территории страны в тече-
ние двух лет, прежде чем они могли начать работу в КНР.

Все эти меры вступят в силу до конца 2018 года, ска-
зал И Ган.

По его словам, ограничение на владение иностранца-
ми в китайских компаниях, работающих с ценными бума-
гами, и в страховщиках, которое сейчас повышается до 
51% с 49%, будет полностью отменено в течение трех 
лет, пишет The Wall Street Journal.

С 1 мая планируется увеличить объем ежедневных 
квот, установленный для механизма перекрестных тор-
гов между фондовыми биржами материкового Китая и 
Гонконга, в четыре раза.

Глава НБК сообщил также, что в текущем году плани-
руется открыть запустить торговлю между Шанхайской и 
Лондонской фондовой биржами. По его словам, перего-
воры об этом имеют «хороший прогресс».

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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61. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО

44

62. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ, 
ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ «РІАП»

34

63. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ МОТОЦИКЛЕТНИЙ ЗАВОД 28
64. ПРАТ КИЇВШЛЯХБУД 21
65. ПРАТ КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ «МРІЯ»
39

66. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ №63

11

67. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 21
68. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 21
69. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ 

КАПІТАЛ»
22

70. ПРАТ КОМПАНІЯ БАРВІНОК 50
71. ПРАТ КОМПЛЕКС «ЛЮБЕЦЬКИЙ» 37
72. ПРАТ КРУЗ 15
73. ПРАТ ЛЕСЯ УКРАЇНКА 12
74. ПРАТ ЛИСЯНСЬКА РИБОВОДНО-

МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
12

75. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 26
76. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 53
77. ПРАТ ЛІРА-ЧИГИРИН 42
78. ПРАТ МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ» 21
79. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 35
80. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 46
81. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 13
82. ПРАТ МИКОЛАЇВМОЛПРОМ 14
83. ПРАТ МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ 44
84. ПРАТ МОЛОДІЖНА МОДА 8
85. ПРАТ -МОНОЛІТ- 4
86. ПАТ МОНФАРМ 40
87. ПРАТ МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І 
КОНСТРУКЦІЙ

25

88. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ВЕГА»

17

89. ПАТ НВП «СМІЛЯНСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

43

90. ПРАТ НВЦ ТРАНСМАШ 25
91. ПРАТ НЕО ВІТА 5
92. ПРАТ НІТОР 3
93. ПРАТ ОДЕССІЛЬМАШ (ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ)

50

94. ПАТ ОТП БАНК 42
95. ПРАТ ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 22
96. ПАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 47
97. ПРАТ ПЛАСКЕ 39
98. ПРАТ ПЛАСКЕ 54
99. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ»
35

100. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРНІГІВГАЗ»

41

101. ПРАТ ПОЛТАВАКУЛЬТТОРГ 8
102. ПРАТ ПОЛТАВСЬКЕ ХПП 52

103. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

44

104. ПАТ РАССВЕТ 16
105. ВАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
13

106. ПРАТ РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД 49
107. ПРАТ РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 21
108. ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР’Я 36
109. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП -15345 12
110. ПРАТ СК МЕГА-ПОЛІС 53
111. ПАТ СКАЙ БАНК 22
112. ПАТ СКАЙ БАНК 24
113. ПРАТ СКІФ 25
114. ПРАТ СКРІН 6
115. ПАТ СЛАВУТИЧ 51
116. ПРАТ СМІЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17128
50

117. ПРАТ СНІГУРІВСЬКА МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА 
СТАНЦІЯ

3

118. ПАТ СП «ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА» 43
119. ВАТ СТАРОВИЖІВСЬКА РОДЮЧІСТЬ 47
120. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
15

121. ПАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

15

122. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 10
123. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«РЕСПЕКТ» 
12

124. ПРАТ СУЛА АГРО 6
125. ПРАТ ТЕЛЬКОМ 16
126. ПРАТ ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 24
127. ПРАТ ТЕРМІНАЛ 4
128. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ-МОНОЛІТ 49
129. ПРАТ УКРАГРОВИБУХПРОМ 49
130. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ
43

131. ПРАТ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 30
132. ПАТ УКРСОЦБАНК 48
133. ПРАТ УМАНЬСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 42
134. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» 19
135. ПРАТ ФАБРИКА «СЕРЕДНЯНКА» 49
136. ПРАТ ФІРМА «ХАРКІВХІМ» 44
137. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 51
138. ПРАТ ФРАУ МАРТА 25
139. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 22
140. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ЗАРЯД» 20
141. ПРАТ ЧЕРКАСИ ПРЕС - ДРУК 49
142. ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО 36
143. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 38
144. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 26
145. ПАТ ЧЕРНІГІВГАЗ 34
146. ПРАТ ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 12
147. ПРАТ ЮЖЕНЕРГОБУД 14
148. ПАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 28
149. ПАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 29

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18070
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
11.04.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


