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

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

1. Повне найменування емітента: ПублIчне акцIонерне 
товариство «Завод аПаратури Зв’яЗку 
«Iскра»

2. Код за ЄДРПОУ: 00156848
3. Місцезнаходження: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с.Струмiвка, 

вул.Рiвненська, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 25-53-21 .
5. Електронна поштова адреса: 00156848@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.iskra.lutsk.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про ви-

куп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтер-
вального та відкритого типу)

II. текст повідомлення
Дата прийняття рiшення щодо затвердження порядку та умов 

обов’язкового викупу Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв - 27.04.2018 р. 
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi 

збори Публiчного акцiонерного товариства «Завод апаратури зв’язку «Iскра».
Загальними зборами Товариства затверджено порядок та умови 

обов’язкового викупу Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, а саме:
Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати 

здiйснення обов’язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, 
якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прий-
няття загальними зборами рiшення про: змiну типу Товариства, надання згоди 
на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 

Цiна викупу акцiй дорiвнює ринковiй вартостi акцiй. Ринкова вартiсть 
акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню 
розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загаль-
них зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцiй. 

Договiр мiж Товариством та акцiонером про обов’язковий викуп Товари-
ством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.

Порядок викупу: Товариство протягом п’яти робочих днiв пiсля прий-
няття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому наглядовою радою 
Товариства, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов’язкового 
викупу акцiй, про право вимоги обов’язкового викупу акцiй iз зазначенням:

- цiни викупу акцiй;
- кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;
- загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;
- строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi 

акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй).
Протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що ста-

ло пiдставою для вимоги обов’язкового викупу акцiй, акцiонер, який має 
намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У 
вимозi акцiонера про обов’язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його 
прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, 
тип акцiй, обов’язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги 
акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його 
право власностi на акцiї Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов’язковий 
викуп акцiй, Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, 
зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов’язкового викупу акцiй, 
що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, 
необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов’язкового 
викупу яких вiн вимагає. Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi.

Мета викупу акцiй - задоволення звернень акцiонерiв щодо викупу на-
лежних їм акцiй. 

Номiнальна вартiсть простих iменних акцiй Товариства становить 
0,25 грн., за 1 акцiю, прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю 
становить 0,0184 грн. 

Кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу становить 0 простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 0,25 грн., за 1 акцiю, бездокументарної форми 
iснування.

Загальна номiнальна вартiсть акцiй, що пiдлягають викупу 0 (нуль) грн. 
00 коп. 

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають 
викупу, до статутного капiталу - 0 %. 

10 i бiльше вiдсоткiв акцiй володiє СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ 
ПIДПРИЄМСТВО В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОДЕРН-ЕКСПО» (iдентифiкацiйний код юридич-
ної особи 21751578), акцiї якого не пiдлягають викупу.

Станом на дату прийняття загальними зборами рiшення про викуп акцiй, 
акцiї, якими володiють члени наглядової ради та виконавчого органу, не 
пiдлягають викупу. 

Емiтент не володiє ранiше викупленими власними акцiями. Свiдоцтво 
про реєстрацiю випуску акцiй № 63/03/1/10, видане Волинським 
територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондо-
вого ринку, дата реєстрацiї 14.12.2010 року.

В зв’язку з тим, що на загальних зборах не було зафiксовано жодного 
акцiонера, що голосував проти прийняття загальними зборами рiшення 
про змiну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством право-
чину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв, акцiй, що пiдлягають викупу, немає.

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

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

2. Директор Вербицький Михайло Ярославович
 (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.04.2018
(дата)
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рІчна ІнФорМацІя
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство 
«обод», 
код 13933348
39611, Україна, Полтавська обл.,
м.Кременчук, проїзд Ярославський, 8, 
тел. (0536) 77-77-30

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

27.04.2018

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

www.obod.prat.in.ua

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «систеМ кеПІтал МенедЖМент»

2. Код за ЄДРПОУ: 31227326
3. Місцезнаходження: 87534 Маріуполь, проспект Нахімова, б. 116-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-20-45, (044) 502-52-27
5. Електронна поштова адреса: okp@scm.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.scm.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 
В АТ «СКМ» один акціонер, який одноособово 27.04.2018 прийняв рі-

шення попередньо надати згоду на вчинення Товариством будь-яких зна-

чних правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересо-
ваність, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати 
прийняття цього Рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо 
купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допо-
моги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання по-
слуг, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів від 10 до 25 від-
сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.

В АТ «СКМ» один акціонер, який одноособово прийняв вищезазначене 
рішення (кворум 100%).

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

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  Попов о.М.
27.04.2018
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річна інформація 
емітента цінних паперів

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента Публiчне акцiонерне това-
риство «Чернiгiвський ремонтно-механiчний завод «Жовтневий молот», 
00901714, Чернігівська обл., 14037, Чернiгiв, пр-т Миру 194 (04622) 53326,

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії 29.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ «НIЛ», 38054314

5. Інформація про загальні збори 27.04.2017 відбулись загальні збори 
акціоенрів з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження звіту Правління про результати роботи та фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, поря-
док розподілу прибутку або збитку.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради.

8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради.

9. Зміна видів діяльності Товариства.
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про затвердження та погодження правочинів 

щодо реалізації майна Товариства (за списком).
12. Прийняття рішення про затвердження та погодження значних право-

чинів (за списком).
13. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 

капіталі ТОВ «Відродження старого міста».
14. Прийняття рішення про продаж 100% частки участі в статутному 

капіталі ТОВ «Творчій кластер «Ремзавод».
Питання порядку денного розглянуті, прийняті відповідні рішення.
6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались і не випла-

чувались

ПублIчне акцIонерне товариство 
«чернIГIвський реМонтно-МеханIчний Завод «Жовтневий Молот»

річна інформація 
емітента цінних паперів

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

ПублIчне акцIонерне 
товариство «Живиця», 
13652508, 77552 Iвано-
Франкiвська область долинський 
смт.вигода Заводська, 4, (03477) 
613-62

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

27.04.2018

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

http://zhivitzya.com

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

товариство з обмеженою відпові-
дальністю - аудиторська фірма 
«ІФ-аудит», 22196268

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство): у звiтному перiодi рiчнi 
загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 13.04.2017 р. Перелiк питань, 
що розглядалися на загальних зборах: 1.Про порядок (процедуру) 
проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту 
Правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчних 
звiтiв товариства за 2015 - 2016 роки. 4. Про порядок покриття 
збиткiв товариства за 2015 - 2016 роки. 5. Про вiдчуження частки у 
статутному капiталi тов «Живиця ПлЮс». 6. Про припинення 
повноважень та обрання членiв наглядової ради товариства. 
За результатами розгляду питань порядку денного загальними 
зборами вирiшено: 1) Прийняти до уваги звiт Правлiння, звiт 
наглядової ради товариства про роботу у 2015-2016 рр. 
Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 2) Затвердити рiчнi 
звiти товариства за 2015-2016 р. 3) Покрити збитки товариства за 
2015-2016 роки за рахунок власного капiталу. 5) вiдчужити 
належну Пат «Живиця» частку у статутному капiталi тов 
«Живиця ПлЮс». 6) Припинити повноваження членiв дiючого 
складу наглядової ради та обрати членiв наглядової ради 
товариства у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного 
голосування.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1.Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне 
товариство «ЖитоМирЗооветПостач», ідентифі-
каційний код юридичної особи 00727096, місцезнаходження 10019, м. Жи-
томир, вул. Слобiдська, буд. 27, міжміський код і телефон емітента 0412-
51-98-00. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 р. 3.Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію http://Zoovetpostach.besaba.com/ 4.Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи аудиторської фірми, якою проведений аудит фінан-
сової звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», 
31133478. 5.Інформація про загальні збори: черговi загальнi збори були 
проведені 30.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування 
та бюлетенiв для кумулятивного голосування. 3.Обрання головуючого та 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийняття рiшень з питань поряд-
ку проведення загальних зборiв. 4. Розгляд та затвердження звiту вико-
навчого органу за 2016 рiк. 5.Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк та прий-
няття рiшення про його затвердження. 6.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства 
за 2016 рiк та прийняття рiшення про його затвердження. 7.Про затвер-
дження фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 8.Розподiл прибутку i збиткiв, 
отриманих за результатами роботи в 2016 роцi. 9.Прийняття рiшення 
щодо змiни типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на при-
ватне акцiонерне товариство та прийняття рiшення про змiну наймену-
вання Товариства. 10.Про внесення та затвердження змiн до Статуту То-
вариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, 
уповноваженої на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. 11.Затвердження в 
новiй редакцiї внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про Наглядо-
ву Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну 
комiсiю, Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Принципiв (кодексу) 
корпоративного управлiння. 12.Припинення повноважень голови i членiв 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 13.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
14.Про визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про за-
твердження умов договорiв, що укладатимуться з головою i членами На-
глядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 
15.Обрання членiв Наглядової ради. 16.Прийняття рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого 
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 
Визначення особи, уповноваженої на вчинення (пiдписання) значних 
правочинiв. 17.Вступ до Статутного капiталу товариства ПП «Компанiя 
Базiс».Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денно-
го зборів, відсутні. Питання 10 та 11 порядку денного зборів були зняті з 
голосування, з решти питань, що розглядалися на загальних зборах акці-
онерів, були прийняті рішення. 

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

директор ____________ ткаченко Iгор анатолiйович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІчне акцІонерне 
товариство «киЇвдорбудкоМПлекс»

2. Код за ЄДРПОУ: 21486461
3. Місцезнаходження: 01042, м.Київ, пров. Новопечерський, 19/3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529-42-33, 529-42-33
5. Електронна поштова адреса: o.yamkina@ukravto.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 21486461.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. текст повідомлення

1. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 
24.04.2018 року) були звільнені з посад, на яких перебували з 24.04.2017 року: 
а) Голова Наглядової Ради Товариства Ямкіна Ольга Василівна. Згоду на роз-
криття паспортних даних особою не надано; б) Член Наглядової Ради Шкурко 
Марина Сергіївна (паспорт МВ №297022, виданий Конотопським МРВ УМВС 
України в Сумській області 24.11.2005р.); в) Член Наглядової Ради Корнєєв 
Євген Сергійович (паспорт МЕ №597644, виданий Деснянським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві 03.03.2005р.). Жодна посадова особа Наглядової ради , чиї 
повноваження припинені, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, часткою в статутному капіталі товариства не володіє . 

2. За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 
24.04.2018 року) призначені на посаду члена Наглядової ради терміном на 
три роки: а)Шкурко Марина Сергіївна (паспорт МВ №297022, виданий Ко-

нотопським МРВ УМВС України в Сумській області 24.11.2005р.). Дану по-
саду Шкурко Марина Сергіївна займала з 29.04.2014 року. Попередня по-
сада - секретар-референт служби Почесного Президента, фахівець 
інформаційно-довідкової служби. Представник акціонера ТОВ «Авто-
столиця груп»; б) Корнєєв Євген Сергійович (паспорт МЕ №597644, вида-
ний Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві 03.03.2005р.). Дану посаду 
Корнєєв Євген Сергійович займав з 29.04.2014 року.Попередня посада - 
начальник секретаріату -помічник Почесного Президента з економічних 
питань, провідний фахівець департаменту розвитку нових проектів. Неза-
лежний директор; в) Ямкіна Ольга Василівна, протягом останніх п'яти років 
- по теперішній час: Заступник начальника відділу АТ «Українська автомо-
більна корпорація». Незалежний директор. Згоду на розкриття паспортних 
даних особою не надано. Жодна призначена на посаду члена Наглядової 
ради особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має, часткою в статутному капіталі товариства не володіє . 

3. Згідно Протоколу №24/04/2018-1 засідання Наглядової ради Товари-
ства від 24.04.2018 року Ямкіна Ольга Василівна була обрана на посаду 
Голови Наглядової Ради Товариства. Протягом останніх п'яти років - по те-
перішній час: Заступник начальника відділу АТ «Українська автомобільна 
корпорація». Незалежний директор. Згоду на розкриття паспортних даних 
особою не надано.Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Голова правління О.Л.Тесленко

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон: Публічне акціонерне товари-
ство «Куликівська взуттєва фабрика», 05468251, вул. Шевченка 80, 
смт. Куликів, Жовківський р-н, Львівська обл., 80362. (03252) 3-14-06. 
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30.04.2018 року.  
3. адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://stockmarket.gov.ua. 4. найменування, код 
за ЄдрПоу аудиторської фірми (П.І.б. аудитора – фізичної особи-
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Ауди-
торська перевірка фінансової звітності за 2017 рік не проводилася.  
5. Інформація про загальні збори. Чергові та позачергові загальні 
збори АТ у звітному році не скликалися. 6. Інформація про дивіден-
ди. Рішення про виплату дивідендів акціонерам не приймалося.

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

найменування показника Звітний Попередній
Усього активів 388,9 445,0

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

372,8 423,9

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 10,6 20
Грошові кошти та їхні еквіваленти 3,3 1
Власний капітал 2068 2068
Статутний капітал 28,6 28,6
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1768,1 -1689,8

Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення

40,5 27,1

Поточні зобов’язання і 
забезпечення

19,9 11,1

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

38188 38188

Чистий прибуток (збиток) на одну 
акцію

-0,02834 -0,02259

Голова правління 
Пат «куликівська взуттєва фабрика»  Іванець а.М.

ПублІчне акцІонерне товариство 
«куликІвська вЗуттЄва Фабрика»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 01412450
3. Місцезнаходження 03148, м.Київ, вул.Сiм'ї Соснiних, 

буд.7
4. Міжміський код, телефон та
факс

(044)494-49-47 д/н

5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://kstz.zvitat.com.ua

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ 
ЗАВОД» прийняте рiшення (Протокол №24 вiд 25.04.2018р.) про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв: характер правочинiв - 
кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової 
поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, 
зберiгання, договори придбання сировини,автомобiльної технiки та iнших 
необхiдних товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комунальних, а 
також будiвельно-монтажних робiт тощо та вiдповiдних додаткових угод до 
таких договорiв.

гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 коп.), вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 49 821 тис. грн., спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 100,35%, загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 33 549 703 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 33 458 469 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 33 458 469 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади Лопотько Владислав Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство «киЇвський санIтарно-технIчний Завод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцIонерне 
товариство «ЖитоМирське шляхово-
будIвельне уПравлIння №19»
2. Код за ЄДРПОУ 03449947
3. Місцезнаходження 10025, м.Житомир, вул. Корольова, буд.21-б
4. Міжміський код, телефон та факс 332974, 330994 332974
5. Електронна поштова адреса shbu19@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.shbu19.ho.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
№ з/п Дата 

прийняття 
рішення

Гранич-
на 

сукуп-
ність 

вартості 
право-
чинів 

(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 27.04.2018 5000 7379,8 67,75251

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
прийнято загальними зборами акціонерів Приватного акцiонерного товари-
ства «Житомирське шляхово-будiвельне управлiння №19». Дата прийняття 
загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів – 27 квітня 2018 року. Характер правочинів - 
придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, від-
чуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, укладення 
договорів іпотеки, отримання Товариством позик. Гранична сукупна вартість 
правочинів - 5 (п’ять) млн. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (станом на 31.12.2017 р.) – 7379,8 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 67,75251 %. За-
гальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття загальними 
зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів складає 8033 штук голосуючих акцій. Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціоне-
рів, які відбулися 27.04.2018 р., складає 8033 штук голосуючих акцій. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 
8033 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцiй. «ПРОТИ» 
прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано. Голосів, що «утрима-
лись» від прийняття даного рiшення, не зареєстровано.

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

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

2. Директор Фещенко Олександр Анатолійович 27 квітня 2018 року.

рІчна ІнФорМацІя 
за 2017 рік

емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-

дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-

тента: товариство З обМеЖеноЮ вІдПо-
вІдальнІстЮ «аГро-елІта»; 33215143; 03115,  
м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121-В; +380566675515

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 
року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: agro-elit-rls.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ау-
диторської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСО-
ВИЙ АУДИТ», 37024556

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

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 «акцIонерна 
ФIнансова коМПанIя 
«систеМа», 31776858, 01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7? /044/ 369-50-91

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

28.04.2018

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

www.sistema.co.ua

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 «Iнтербудтонель»
2. Код за ЄДРПОУ: 31903558
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вулиця Строкача, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-27-90, (044) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibt@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується емітентом для розкриття інформації: http://ibt.emitents.
net.ua/ua/docs

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 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
28.04.2018р.

Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рішення у ході поточної діяльності, а саме: правочинів, учинених то-
вариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його 
предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів товари-
ства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові прав-
ління Товариства Буканю Анатолію Петровичу

Гранична сукупна вартість правочинів: 999000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 154509,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 646,56%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 100.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загаль-

них зборах: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 100.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття 

інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-
господарської діяльності емітента: рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів було прийнято загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ» 28.04.2018р.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова правлiння  букань а.П.
28.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. I. 
Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акцIонерне товариство «сПецIалIЗоване 
реМонтно-будIвельне ПIдПриЄМство 
«аЗовлIФт». 2. Код за ЄДРПОУ: 05433956. 3. Місцезнаходження: 
87534, Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Громової, 63. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (0629) 51-20-25, 51-20-36. 5. Електронна поштова 
адреса: azovlift@mytrinity.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://azovlift.emitents.net.ua/ua/. 7. Вид особливої інформації: 
вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. Дата прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 
27.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, 
зокрема, їх характеру: одержання Товариством у будь-яких фізич-
них та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Това-
риством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпе-
чення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або 
будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі 
майнових порук) для забезпечення кредитних та /або позикових 
операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування 
майна Товариства;відчуження майна Товариства, що пов`язане із 
зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки від-
повідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, 
зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страху-

вання, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової по-
руки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення 
кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та 
інших договорів,контрактів, угод,правочинів; придбання або від-
чуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна,цінних 
паперів,майнових та немайнових прав,зокрема, але не 
виключно,укладання договорів поставки, купівлі-продажу, міни, 
комісії та інших договорів, контрактів,угод, правочинів; сумісну 
діяльність, надання та/або отримання послуг,зокрема, але не ви-
ключно, укладання договорів про спільну діяльність, підряду, по-
слуг, оренди,правочини щодо реконструкції, ремонту, знесення, 
поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, 
контрактів,угод,правочинів; щодо внесення змін та/або допо-
внень до таких правочинів або розірвання (припинення) таких 
значних правочинів.. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 500000 
тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 1682.2 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 29722,98%; загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй – 3877536 акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 3877536 акцiй 
iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення – 3877536 акцiй iменних простих, та «проти» - 0 акцiй 
iменних простих. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування поса-
ди: Голова правління вiтько Микола Iванович. 27.04.2017

річна інформація емітентів для опублікування в офіційному 
друкованому виданні

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

Приватне акцIонерне 
товариство «Прилуцький 
ПтахокоМбIнат», 00444381, 
17500, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, 
м.Прилуки, вул. Житня, б. 132 
(04637) 50258

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

27.04.2018

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

http://emitent-info.com.ua/00444381/

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. I. Основні 
відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: 
ПублIчне акцIонерне товариство 
«устиМIвське хлIбоПрийМальне ПIдПриЄМ-
ство», код за ЄДРПОУ: 02013343; місцезнаходження: 08653 Київ-
ська область, Василькiвський район, с. Устимiвка, вул. Залiзнична, 
буд. 1; міжміський код та телефон емітента:( 04571)7-13-81. 2. Дата 
розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії 27.04.2018 р. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.vatuxp.ho.ua. 4. Найменування: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Мiжнародний iнститут аудиту», код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми: 21512649, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності. 5 Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у 
2017 році не проводились, тому що не скликались.. 6. За результата-
ми звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось. 

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 

«УКРГАЗВИДОБУТОК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25635581
3. Місцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Пушкiнська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-364-79-30, 044-364-79-30
5. Електронна поштова адреса: m.gura@ukrgv.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: https://smida.gov.ua/
site/25635581/

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

ІІ. текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018 р. було при-

йнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного 
року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує  
25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вар-
тості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті, при цьому сукупна вартість нижче вказаних правочинів не повинна 
перевищувати 600 відсотків вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності, за наступними характеристиками: 
правочини щодо: продажу природного газу (власного видобутку та/або 
отриманого від інших суб'єктів); продажу газового конденсату; придбан-
ня природного газу; спорудження свердловин на території Островерхів-
ського газоконденсатного родовища; придбання свердловин, установок 
підготовки газу, що розташовані на території Островерхівського газокон-
денсатного родовища; отримання кредитів, позик, в тому числі від не-
резидентів; надання фінансової допомоги, позик. Гранична сукупна вар-
тість правочинів - 10 617 990 тис. грн. Вартість активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності - 1 769 665 тис. грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 600%. За-
гальна кількість голосуючих акцій: 100 390 шт.; кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 100 389 шт.; кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  
100 389 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 шт.

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

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

2. Т.в.о.директора  Антонець О.А.  27.04.2018

Приватне акцIонерне товариство 
«укрГаЗвидобуток»
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариство З обМеЖе-
ноЮ вIдПовIдальнIстЮ 
аГроФIрМа"обрIй" LTD, 
30148071Чернігівська , Талалаївський, 
17270, с.Харкове, вул.Науменка, буд42 
(0463) 42 11 18 ,

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

27.04.2018

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

obriyltd.com.ua

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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"АУДИТСЕРВIС", 21323931

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

Емітент не є акціонерним товариством

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 357947 331315
Основні засоби (за залишковою вартістю) 84861 87724
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 162437 147776
Сумарна дебіторська заборгованість 38222 49069
Грошові кошти та їх еквіваленти 14044 639
Власний капітал 293656 186576
Статутний капітал 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 293648 186568
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3649 14903
Поточні зобов'язання і забезпечення 60642 129836
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

14633 36447

у відсотках від 
статутного капіталу

182912 455587

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

0 0

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування 
емітента 

ПублIчне акцIонерне 
товариство 
"страхова коМПанIя 
"креМIнь"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

24559002

3. Місцезнаходження емітента 01021 м.Київ вулиця Iнститутська, буд. 
19Б, кiмната 33

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 253-61-64 (044) 253-61-64

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kremen@kremen.com.ua

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

http://kremen.com.ua

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв

2. текст повідомлення
27.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 

27.04.2018р.) прийнято рiшення попередньо схвалити значнi правочини, 
якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з 
дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або 
послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори 
страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових грошових 
коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме iз граничною сукупною вартiстю 
за кожним iз таких договорiв 1 125 000 000,00 (один мiльярд сто двадцять 
п_ять мiльйонiв) гривень. Надати повноваження щодо пiдписання таких 
значних правочинiв, з правом передоручення головi виконавчого органу 
Товариства на строк з 27 квiтня 2018 року по 26 квiтня 2019 року включно. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
3013094 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi 37,33700% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 17000000 шт., 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах 9 826 778 шт, Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»  
9 826 778 шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Кузьмiнов Олег Васильович
           М.П.

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Черкаське виробниче монтажно-пусконалагоджувальне пiдприємство», 
14190381, Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смiлянська, 163, 
0472 632921

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em14190381.ab.ck.ua

Приватне акцIонерне товариство 
«черкаське виробниче МонтаЖно-ПусконалаГодЖувальне ПIдПриЄМство»

річна інформація 
емітента цінних паперів 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРЕСТ КИЇВМIСЬКБУД-1», 
31176312, 04205, Київ, Тимошенка, 
29Б 0442386672,

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

30.04.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/kmb-1

Приватне акцIонерне товариство «трест киЇвМIськбуд-1»
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річна інформація Прат «сетвік» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Сетвік», 33073065, вул.Смаль-Стоцького,1, м.Львів, 

Франківський, Львівська, 79015, (032) 245-12-41
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: setvik@bfg.lviv.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«сетвІк»

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Прат «МедІаГруП новІ 
Проекти» 2. Код за ЄДРПОУ 24451003 3. Місцезнаходження 03113 
м.Київ вул. Миколи Шпака, 3 4. Міжміський код, телефон та факс 
+380973423160 (061) 213 91 53 5. Електронна поштова адреса oka@atv.
zp.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації https://smida.gov.ua/site/24451003/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення 
або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

II. текст повідомлення 
1).Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПрАТ «МЕ-

ДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ»  вiд 23.04.2018 р. (Протокол  рiчних загальних 
зборiв ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» вiд 23.04.2018 р.) вирiшили 
припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ»  шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА» (мiсцезнаходження: 
03113, м. Київ, вул. Миколи Шпака, 3). Голосували «за» - 400 голосiв, що 
складає 100% голосiв; «проти» - 0% голосiв. Затвердили наступний поря-
док та умови обміну акцій ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» на частки 
в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА»:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Това-
риства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляєть-
ся серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА», право-
наступника ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», відбувається зі збере-
женням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статут-
ному капіталі ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», що перетворюється. 
Одна акція ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» номінальною вартістю 
200,00 грн. (двісті) грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 200 (двіс-
ті) грн. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-
ГРУП АЛЕКС.ЮА». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.
ЮА» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних 
йому у статутному капіталі ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ» до пере-
творення. 2. Кожен акціонер ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», що пе-
ретворюється, має право отримати частку у статутному капіталі право-
наступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА», що створюється шляхом перетворення. При-
значили комісію з перетворення підприємства у кількості 3 (трьох) осіб: 
голова комісії з припинення – Калганова Ольга Валеріївна, член комісії з 
припинення – Зотов Пилип Дмитрович, член комісії з припинення – Яро-
шенко Ірина Олександрівна.

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 Півненко Анатолій Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище 

керівника) 

(дата) 

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПублІчне акцІонер-

не товариство «укрндІПродМаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 14308836
3. Місцезнаходження: 04112 м.Київ, вул. Дегтярівська
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 483-82-21, (044) 483-82-25
5. Електронна поштова адреса: levchenko-r@foxtrot.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://14308836.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. текст Повідомлення 
1. Переобрано на посаду Голови Наглядової Ради Маковецького 

Валерія Семеновича, паспорт СО 666685 виданий 15/05/2001 Мiнським 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi, акціями підприємства не володіє. Строк 
дії повноважень - 3 роки. Попередня посада, яку займав - директор 
ТОВ «ОДІССІ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

2. Переобрано на посади Члена Наглядової Ради, Секретаря На-
глядової Ради Сумченко Зою Борисівну, паспорт СО 299609 виданий 
13/01/2000 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, акціями під-
приємства не володіє. Строк дії повноважень - 3 роки. Попередня по-
сада, яку займала - інженер-кошторисник ТОВ «КОНСАЛТІНГПРОФІ-
БУД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

3. Переобрано на посаду Члена Наглядової Ради Виходцева Ген-
надія Анатолійовича, паспорт СО 425048 виданий 13/07/2000 Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, володіє акціями підприємства в 
кількості 227792 шт. на суму 56948 грн. Строк дії повноважень -  
3 роки. Попередня посада, яку займав - Генеральний директор ТОВ 
«ГК «ФОКСТРОТ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

4. Переобрано на посади Члена Наглядової Ради, Корпоративного 
Секретаря Левченка Романа Павловича, паспорт ЕА 366575 виданий 
26/11/1997 Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградськiй обл., 
акціями підприємства не володіє. Строк дії повноважень - 3 роки. По-
передня посада, яку займав - директор ТОВ «СВІТ АУДІО-ВІДЕО». Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Переобрано на посаду Члена Наглядової Ради Яшанова Дмитра 
Геннадійовича, паспорт СН 211761 виданий 16/07/1996 Залiзничним 
РУ ГУ МВС України в м.Києвi, володіє акціями підприємства в кількості 
8733 шт. на суму 2183,25 грн. Строк дії повноважень - 3 роки. Попере-
дня посада, яку займав - директор ТОВ «МАК ХАУС». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Ісаєв к.к.
27.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

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

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

самбірський кар’єр», код ЄДРПОУ - 00292592, місцезнаходження 82080 
Львівська область, Старосамбірський район, село Торчиновичі; телефон 
(03238) 2-16-38. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018 року. 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://stskarjer.in.ua/

Приватне акцІонерне товариство 
«старосаМбІрський кар’Єр»
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Приватне акцІонерне товариство 
«енран» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 01198760, місцезнахо-
дження: 03057, м. київ, вул. о.довженка, 14/1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПрАТ «Енран», що відбудуться 04 червня 2018 року об 11-00 го-
дині за адресою: м. Київ, вул. Біличанська, 1, зал засідань.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 04 червня 2018 
року з 10.30 год. до 10.55 год. за місцем проведення зборів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год. 29 травня 2018 
року.

Перелік питань, 
включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови і секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій за зго-

дою акціонерів. Визначення порядку, строку, ціни викупу акцій та дій 
щодо викуплених акцій.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акці-
онерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті 
ПрАТ «Енран» www.enran.ua.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
пов’язаними з питаннями порядку денного загальних зборів, звернув-
шись до Голови правління ПрАТ «Енран» Козицького Є. Ю. за адресою: 
м. Київ, вул. Біличанська, 1. Відповідальною особою за ознайомлення з 
документами є Голова правління ПрАТ «Енран» Козицький Є. Ю. Теле-
фон для довідок: (044) 450-12-16.

Голова наглядової ради  М. с. Георгієвський

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента При-
ватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» 2.Код за 
ЄДРПОУ 00372658 3.Місцезнаходження 43022 Волинська обл., м.Луцьк, 
вул.Ранкова, буд.1. 4.Міжміський код, телефон та факс (0332)204002, 
204062, (0332)769645 5.Електронна поштова адреса info@gnidava.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 00372658.smida.gov.ua 7.Вид особливої 
інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів II. Текст повідомлення. Загальними збора-
ми Товариства 25.04.2018 р. прийнято рiшення схвалити укладання на-
ступних значних правочинiв, на суму 1500000000,00 (один мiльярд п`ятсот 
тисяч гривень), якi можуть вчинятися ПрАТ «Гнiдавський цукровий завод» 
протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв: щодо 
вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв 
невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2018 року вирiшили 

схвалити вчинення Товариством у 2018 роцi i до моменту проведення у 
2019 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без 
попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинiв: 
договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, 
договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, 
договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв 
гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), 
договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), 
що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2017 р. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй 181682641 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 181052599; кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували: «за» -181052599 ; «проти» - 0 ; «утримались» - 0 . Рiшення 
прийнято. III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова правління Новосад Р.П. 
25.04.2018 р.

Приватне акцІонерне товариство «ГнІдавський цукровий Завод»

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, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань, 
місцезнаходження, міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"кераМIк", 25324034, 87500 
донецька область м.Марiуполь 
вул. краснофлотська, будинок 
170, (0629) 35-93-25

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

27.04.2018

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

http://25324034.smida.gov.ua/

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

товариство з обмеженою 
відповідальністю "донконсал-
таудит", 33913531

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

Загальні збори, у звітному 
періоді, не проводились.

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

ПублIчне акцIонерне товариство 
“кераМIк”

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента ПублIчне акцIонерне товариство «синельникIвський 
ресорний Завод», 00231573, 52500 днiпропетровська область 
синельникiвський м. синельникове вул. ленiна б. 130, (05663) 4-21-24

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://ucap.dp.ua/00231573

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті Приватне пiдприємство «аудиторська коМПанIя «рейтинГ-
аудит», 30687076

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

вiдбулися 11.04.2017 ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання лiчильної 
комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту про-
ведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння про результа-
ти фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової Ради за 2016р. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї за 2016р. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016р.

6. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 

рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку 
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного:

По питанням № 1-6 порядку денного загальними зборами акцiонерiв То-
вариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не спла-

чувались

ПублIчне акцIонерне товариство «синельникIвський ресорний Завод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне 
товариство "Перший 
IнвестицIйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

https://www.pinbank.ua/

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

II. текст повідомлення
12 квiтня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (Протокол № 1) прийнято 
рiшення: Дивiденди за привiлейованими акцiями у розмiрi, встановленому 
Статутом ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» та у вiдповiдностi до вимог 
чинного законодавства, нарахувати та виплатити за рахунок чистого прибутку 
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» за 2017 рiк.

Наглядовою радою Банку (Протокол № 15 вiд 27.04.2018р.) прийнято 
рiшення про визначення порядку та строку виплати дивiдендiв за привiлейованими 
акцiями Банку, вiдповiдно до якого: Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями - 15 сiчня 2018 р. Строк 
виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями: з 01 червня 2018 року по  
30 червня 2018 року. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв 
в повному обсязi. Спосiб виплати дивiдендiв: через депозитарну систему.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння  колесник Iрина вiкторiвна 

27.04.2018

річна інформація емітента цінних паперів I. основні відомості. 1. 
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон: товариство З обМеЖеноЮ 
вIдПовIдальнIстЮ «Iнвесткредит», 36494420, Дніпро-
петровська , Соборний, 49027, м. Днiпро, пр. К.Маркса, 22, 056-373-83-24.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://invest-credit.
datastealth.net/. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма «Респект» 
у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 20971605. 5. Інфор-
мація про загальні збори: Емітент не є акціонерним товариством. 6. Інфор-
мація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 885458 965357

Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 73000 7300
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 272806 755056
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 0
Власний капітал 361123 360963
Статутний капітал 300000 300000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 57591 57431
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 290973 145888
Поточні зобов'язання і забезпечення 233362 458506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних па-
перів власних випусків протягом періоду 

0 0

Приватне акцІонерне товариство 
«киЇвсПецМонтаЖ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«Київспецмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ вул. Аніщенка, 3-б
1.5. Міжміський код, телефон та факс тел./факс (044) 220-07-40 , (044) 

220-07-61
1.6. Електронна поштова адреса dzerik@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ksm.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відпо-
відно до вимог розділу ІІІ Положення

Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

2. текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж» (Код ЄДРПОУ) 

повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акці-
онерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату ди-
відендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році. На-
глядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було 
визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів за простими іменними акціями – 18 травня 2018 року. Розмір 
дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних 
зборів складає 400000,00 (чотириста тисяч) гривень. Строк виплати ди-
відендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – 
безпосередньо акціонерам.

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

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

3.2. Найменування посади:
директор  Грозний Ю.в.

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «киЇвський склотарний Завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00293278
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, провулок Балтійський, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-86-38, (044) 468-89-99
5. Електронна поштова адреса: urist@kstz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kstz.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати 
Головою Наглядової ради Познякова Сергія Миколайовича. Підстава тако-
го рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 26.04.2018 р. Термін, 

на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсо-
тках) - 20,206866%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 
генеральний директор, директор.

Наглядовою радою Товариства 26.04.2018 р. прийнято рішення об-
рати Заступником Голови Наглядової ради Водоп'янова Володимира 
Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Това-
риства від 26.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки 
в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 30,056758%. Перелік по-
передніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, гене-
ральний директор.

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

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

2. Директор   Говоруха В.П.  27.04.2018
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річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента Публiчне акцiонерне товариство «словважмаш», 00210594, 
84102 донецька область м. слов'янськ Заводська 2, (06262) 66-81-00

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію http://ucap.dp.ua/00210594

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті аФ «ресурс- аудит» в формі товариства з обмеженою відпові-
дальністю, 23647230.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство)Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 28.07.2017 Перелiк питань, що виносяться на голосування:  
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення 
про припинення їх повноважень. 2. Звiт виконавчого органу Товариства про 
результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та 
його затвердження. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження.

4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його 
затвердження. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.  
6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством.

8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 
ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до поряд-
ку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денно-
го:

По питанням № 1-9 порядку денного загальними зборами акцiонерiв То-
вариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО

По питанню №10, що передбачає кумулятивне голосування, обрана 
необхiдна кiлькiсть членiв органiв Товариства, вiдповiдно до Статуту. 

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не спла-

чувались

ПублIчне акцIонерне товариство «словваЖМаш»

річна інформація 
емітента цінних паперів

1. Публiчне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвськголовпостач», 
04542749 Мсцезнаходження: 76495, Івано-Франківська обл. , м. Iвано-
Франкiвськ, вул Автоливмашiвська, 2/а тел.0342 787432,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 р.3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://04542749.
pat.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою прове-
дений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ОРВI-АУДИТ», 346237235. Інформація про загальні збори Збори відбу-
лись 27.04.2017 р. Кворум 99,9965% ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лі-
чильної комісії. 2.Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження ре-
гламенту зборів. 3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів 
для голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 4.Звіт Виконую-
чого обов’язки генерального директора про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Виконуючого обов’язки генерального директора. 
5.Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Звіт Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгля-
ду звіту Ревізійної комісії. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 

2016 рік. 8.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 
за 2016 рік. 9.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладен-
ня його у новій редакції. 10.Про припинення дії чинної редакції Положень 
Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач». 
11.Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про 
Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Публіч-
ного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач». 12.Прий-
няття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової 
ради Товариства. 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14.За-
твердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх 
винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
15. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких 
є заінтересованість які можуть вчинятися товариством протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.Було розглянуто всi проекти 
рiшень до питань порядку денного, які були запропоновані Наглядовою ра-
дою, що скликала збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти 
рiшень було затверджено.

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

ПублIчне акцIонерне товариство 
«Iвано-ФранкIвськГоловПостач»

річна інформація 
емітента цінних паперів

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єди-

ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «агрегат», 00238629, 84105 до-
нецька область слов'янськ вiдродження, 1, (06262) 38156

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію http://ucap.dp.ua/00210594

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності аФ «ресурс- аудит» в формі товариства з обмеженою від-
повідальністю, 23647230

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне товариство) черговi загальнi збори 
акцiонерiв вiдбулися 29.04.2017 Перелiк питань, що розглядались на 
зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв зборiв.  
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.

3. Звiт Голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його затвердження.

4. Звiт Голови ревiзiйної комiсiї та його затвердження. 5. Звiт Голови 
наглядової ради та його затвердження

6. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2016р. 7. Про 
розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. 

8. Про внесення змiн до статуту та затвердження його в новiй редакцiї. 
9. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради.

10. Припинення повноважень та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку 
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного:

По питанням № 1-8 порядку денного загальними зборами акцiонерiв 
Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО

По питанням № 9-10 що передбачає кумулятивне голосування, обра-
на необхiдна кiлькiсть членiв органiв Товариства, вiдповiдно до Статуту. 

Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились
6. Інформація про дивіденди Дивіденди не нараховувались та не 

сплачувались

ПублIчне акцIонерне товариство 
«аГреГат»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "АВТОБАЗА №1"
2. Код за ЄДРПОУ 01268348
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул.Пешнична, буд.9
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 403-35-81 д/н

5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://avtobaza1.zvitat.com.ua/

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

II. текст повідомлення
25.04.2018 року рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1» прийняте рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: характер 

правочинiв - кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, 
поруки, зберiгання, договори придбання сировини,автомобiльної технiки та 
iнших необхiдних товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комуналь-
них, а також будiвельно-монтажних робiт тощо та вiдповiдних додаткових 
угод до таких договорiв.

гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 коп.), вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi – 66 036 тис. грн., спiввiдношення граничної су-
купної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi – 75,72%, загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 322 298 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах – 240 170 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 240 170 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади Лопотько Владислав Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 26.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство “автобаЗа №1”

річна інформація емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІНАНС», 35643892, 01004, м. Київ, 
вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, кімната 41, 044-337-12-75;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018;

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – 
аудит», 23504528;

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів: чергові (у формі рішення єдиного акціонера). 

Дата проведення: 25.04.2017. Кворум зборів: 100 %.
Порядок денний: 1. Затвердити звiт Директора Товариства за 2016 

рiк. 2. Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк 3. Затвердити 
звiт (висновок) аудитора (аудиторської фiрми) про аудит рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2016 рiк. 5. Отриманий чистий прибуток у 2016 роцi 

розподiлити наступним чином: 5%, направити до резервного фонду 
Товариства, а iншi 95%, залишити у якостi нерозподiленого прибутку. 
6. Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати 7. Затвердити основнi на-
прямки дiяльностi Товариства.

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кож-
ному питанню були 

прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % голосів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вид загальних зборів: позачергові (у формі рішення єдиного акціо-
нера). Дата проведення: 07.07.2017. Кворум зборів: 100 %.

Порядок денний: 1. Про зміну місцезнаходження Товариства 2. Про 
уповноваження Генерального директора Товариства на здійснення 
всіх необхідних дій щодо державної реєстрації зміни місцезнахо-
дження Товариства відповідно до вимог чинного в Україні законодав-
ства, з правом передоручення третім особам.

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кож-
ному питанню були 

прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % голосів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

ПублІчне акцІонерне товариство 
«аГроФІнанс»

річна інформація емітента цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ», 38864788, 01001, 
м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 10, кімната 212, (044) 338-
23-60;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018;

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

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фірма «Міла – аудит», 
23504528;

5. Інформація про загальні збори:
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 21.04.2017. Кворум 

зборів: 78 %.
Порядок денний: 1. Обрання робочих органів річних загальних зборів 

акціонерів Товариства. 2. Затвердження регламенту роботи річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Директора Товариства про резуль-
тати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 4. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 5. Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товари-
ства. 7. Розгляд та затвердження Звіту (висновку) аудитора (аудиторської 
фірми) про аудит річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 8. За-
твердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і 
збитків Товариства за підсумками діяльності в 2016 році з урахуванням ви-
мог, передбачених законом. 10. Затвердження розміру річних дивідендів з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 11. Визначення основних на-
прямків діяльності Товариства на 2017 рік. 12. Затвердження кількісного 
складу наглядової ради Товариства, переобрання та призначення членів 
наглядової ради Товариства; 13. Обрання (призначення, переобрання) ре-
візійної комісії (ревізора) Товариства; 14. Зміна місцезнаходження Товари-
ства; 15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством, та визначення характеру таких правочинів та їх граничної 
сукупної вартості, надання повноважень Директору на підписання догово-
рів щодо таких правочинів;

На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були 

прийнятi вiдповiднi рiшення, за які проголосували 100 % голосів, які за-
реєструвалися для участі у загальних зборах.

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

ПублІчне акцІонерне товариство «актив ГруП консалтинГ»
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річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
I. основні відомості про емітента

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

вIдкрите акцIонерне 
товариство 
"бIлокуракинський", 
00847363,Луганська , 
Бiлокуракинський, 92232, с. Попiвка, 
06462 9-46-39,

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

20.04.2018

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

bilokurakynskyy.pat.ua

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

Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Сiчень-Аудит», 
32996030 Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Сiчень-Аудит», 
32996030

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товариство)
6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 1096 1093.7
Основні засоби (за залишковою вартістю) 688 688
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 29.7 26.8
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1
Власний капітал 792.7 871.9
Статутний капітал 1631 1631
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -838.3 -759.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 303.3 221.8
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

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 
"бородянське 
автотрансПортне 
ПIдПриЄМство 13237"

2. Код за ЄДРПОУ 23239330
3. Місцезнаходження 07800, смт.Бородянка, вул.Вокзаль-

на, буд.88
4. Міжміський код, телефон та факс (04577) 5 69 94; (044) 775 29 47
5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

atp13237.zvitat.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 року рiчними загальними зборами ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 13237» прийняте рiшення (Протокол №16 вiд 26.04.2018р.) 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: характер 
правочинiв - кредитнi угоди, договори застави/iпотеки, поставки, комiсiї, 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, 
поруки, зберiгання, договори придбання сировини,автомобiльної технiки та 
iнших необхiдних товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комуналь-
них, а також будiвельно-монтажних робiт тощо та вiдповiдних додаткових 
угод до таких договорiв.

гранична сукупна вартiсть правочинiв - 50 000 000,00 (п’ятдесят 
мiльйонiв гривень 00 коп.),

вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 16 476 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 303,47%, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –  
4 609 996 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
загальних зборах – 4 504 303 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «за» прийняття рiшення - 4 504 303 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0.

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

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

2. Найменування посади Павлiковський Максим Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітен-
та. I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство «будiвельно - монтажне 
управлiння по газифiкацiї» 2. Код за ЄДРПОУ 03335563  
3. Місцезнаходження 29019, м. Хмельницький, Проспект Миру 42/1 
4. Міжміський код, телефон та факс (0382) 71-72-70 (0382)  
71-72-70 5. Електронна поштова адреса patbmu@ukr.net  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації bmu.pat.ua 7.Вид 
особливої інформації відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів II. Текст по-
відомлення: Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчи-
нення значних правочинiв:27.04.2018р.Назва уповноваженого 
органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Схва-
лити значнi правочини, вчиненi товариством у 2017 роцi, а саме: 
договори на виконання будiвельно-монтажних робiт(дог.№1 вiд 
17.01.2017р.,дог №22-05-17 вiд 24.05.2017р.,дог.№24-05-17 вiд 
24.05.2017р., дог. № 1-01-17 вiд 26.05.2017р..дог.№ 19-05-17 вiд 
30.05.2017р.,№18-05-17 вiд 30.05.2017р.,дог.№1-06-17 вiд 

13.06.2017р.,дог.№18-07-17 вiд 18.07.2017р.,дог.№8-07-17 вiд 
09.11.2017р.,дог. № 1-04-17 вiд 27.07.2017р.,дог№ 23-05-17 вiд 
01.08.2017р.,дог. №3-01-17 вiд 07.08.2017р.,дог.№ 14-17/сп вiд 
14.08.2017р., дог.№ 298 вiд 11.10.2017р.,дог.№21-10-17 вiд 
09.11.2017р.,дог.№20-05-17 вiд 10.11.2017р.,дог.№17-05-17 вiд 
13.11.2017р.,дог.№24-11-17 вд 24.11.2017р.,дог.№25-11-17 вiд 
24.11.2017р.,дог.№27-11-17 вiд 04.12.2017р.,дог.№11-12-17 вiд 
22.12.2017 р.,дог.№18-12-17 вiд 26.12.2017р. на загальну суму – 
27091829 (двадцять сiм мiльйонiв дев’яносто одна тисяча 
вiсiмсот двадцять дев’ять) грн. Вартiсть активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис. грн) -  
5853 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках)- 462.87% За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9711686 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
акцiонерiв – 7304863 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 7304863 шт., «проти» прий-
няття рiшення - 0. Голова правління Янечко Леонiд Володими-
рович

ПублIчне акцIонерне товариство 
«будIвельно - МонтаЖне уПравлIння По ГаЗиФIкацIЇ» 
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річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
«КИЇВСIЛЬСПЕЦБУД», 01354467, вул. Шамрило, буд. 9-В, м. Київ, д/н, 
04112, (044) 456-08-11

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://01354467.infosite.com.ua/

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 
фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ», 
31058616

5. Інформація про загальні збори:
17.07.2017, чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та 

прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за 
результатами розгляду звіту.

6. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновок Ревізійної 
комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та прийняття 
рішення за результатами розгляду звіту та висновку.

7. Затвердження річних звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з 

урахуванням вимог передбачених законодавством.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Това-
риства.

11. Про прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинів та визначення уповноважених осіб на під-
писання таких правочинів.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не 
подавались. Результати розгляду питань порядку денного: рішення з усіх 
питань порядку денного прийнято простою більшістю голосів.

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

дивідендів не приймалось.

ПублIчне акцIонерне товариство
 «Головне ПIдПриЄМство «киЇвсIльсПецбуд»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: кам'янець-
Подiльське публiчне акцiонерне товариство «ГIПсовик», 22986119, 
пров.Iндустрiальний, 1, Кам'янець-Подiльський, Кам'янець-Подiльський, 
Хмельницька, 32307,

03849 37846
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: gipsovik.com.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської 

фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності: Приватна аудиторська фiрма «АУДИТСЕРВIС», 
21323931

5. Інформація про загальні збори:17.03.2017, чергові
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту Рiчних 

Загальних зборiв.Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних 
зборiв. 

2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

3. Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї з фiнансової дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 
Висновок Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства за 
2016  рiк.

5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi 
Товариства в 2016 роцi. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства 
за 2016 рiк. 

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товари-
ства за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 

7. Затвердження змiн та доповнень до Статуту Кам'янець-Подiльського 
публiчного акцiонерного товариства «ГIПСОВИК» та дочiрнiх пiдприємств 
шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

8. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу 
Наглядової ради. 9. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та обрання 
нового складу Ревiзiйної комiсiї. 

10. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 
акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

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

каМ’янець-ПодIльське ПублIчне акцIонерне товариство 
«ГIПсовик»

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: Приват-
не акцiонерне товариство «ковельське шляхово-будiвельне управлiння 
№63», 03449019, Україна Волинська обл. 45000 м.Ковель вул. Брестська, 
198, 03352-6-90-86

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://Kovel.nr-avers.com.ua

4. найменування, код за ЄдрПоу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
компанiя «Альфа - Аудит», 39961528

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2018 проведено річні загальні збори. Порядок денний1.Обрання 

лiчильної комiсiї. (Лiчильну комiсiю обрано 100 % голосiв, присутнiх на 
зборах).2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. ( Го-
лову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв обрано 100 % голосiв, 

присутнiх на зборах).3.Затвердження регламенту Загальних зборiв 
акцiонерiв. (Регламент Загальних зборiв акцiонерiв затверджено 100 % 
голосiв, присутнiх на зборах).4. Затвердження звiту Правлiння про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. (100 % 
голосiв, присутнiх на зборах, звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк 
затверджено)5.Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства. Прийняття 
рiшення за пiдсумками розгляду звiту. (100 % голосiв, присутнiх на зборах, 
затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк).6. Затверджен-
ня рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства в 2017 роцi. 
(100 % голосiв, присутнiх на зборах, затверджено звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2017 рiк.)7.Затвердження рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2017 рiк за наслiдками звiтiв Правлiння, Наглядової ради та 
Ревiзiйної комiсiї. (Роботу Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
Товариства визнано задовiльною, 100 % голосiв.) 8.. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства отриманого в 2017 роцi. (Загальнi збори акцiонерiв 
100 % голосiв, присутнiх на зборах ухвалили рiшення 1. У зв'язку з невисо-
кими доходами за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi 
девiденти не виплачувати. 2. 100% прибутку направити до резервного 
фонду Товариства.)По всiх питаннях порядку денного загальними зборами 
прийнятi вiдповiднi рiшення 100% голосiв, присутнiх на зборах.

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

Приватне акцIонерне товариство 
«ковельське шляхово-будIвельне уПравлIння №63»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ГАЛИЧИНА-АВТО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32801235
3. Місцезнаходження: 70040 Львів Городоцька, 282
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 232-07-40 (032) 232-07-40
5. Електронна поштова адреса: office@galychyna-avto.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://galychyna-avto.ukravto.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 

26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018 
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії 
Товариства. Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної 
особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізій-
ної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіта-

лі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повно-
важення якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 
26.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рiшення єдиного акціонера Товариства (Рішення №1 вiд 26.04.2018 
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії 
Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана зго-
да фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду 
Члена Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано за-
мість особи, повноваження якої припинено

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 Зінкеавич Надія Володимирівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
27.04.2018

(дата) 

Приватне акцІонерне товариство «Галичина-авто»

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 ТОВАРИ-
СТВО «IНТЕРБУДТОНЕЛЬ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31903558
3. Місцезнаходження: 03148 м.Київ, вулиця Строкача, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 495-27-90, (044) 495-27-90
5. Електронна поштова адреса: ibt@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ibt.emitents.net.ua/ua/docs
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення 

про виплату дивідендів: 28.04.2018р.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 17.05.2018р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загаль-
них зборів (грн): 19404235,70.

Строк виплати дивідендів: з 21 травня 2018 року по 27.10.2018р.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: кількома частками пропорційно всім осо-

бам, що мають право на отримання дивідендів.
Дати виплат: з 21.05.2018 року по 31.05.2018 року, з 01.06.2018 року по 

30.06.2017 року, з 12.07.2018 року по 31.07.2018 року, з 01.08.2018 по 
31.08.2018, з 01.09.2018 по 30.09.2018 року, з 01.10.2018 року по 27.10.2018 
року.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття 
інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: рішення про встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати 
було прийнято на загальних зборах ПрАТ «ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ» 
28.04.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  букань а.П.
28.04.2018

Приватне акцIонерне товариство 
«Iнтербудтонель»

рІчна ІнФорМацІя
 за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юри-
дичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емі-
тента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Гнiванський кар'єр», 
00292385, Україна Вінницька обл. Тиврiвський р-н 23310 м. Гнiвань 
вул. Ленiна, 85, (04355) 3 39 42

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: gnivan.pat.ua

4. найменування, код за ЄдрПоу аудиторської фірми (П.І.б. ау-
дитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ Емкон - Аудит, 37153128

5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Проект порядку  

денного (перелiк питань, що виносяться на голосування):1.Про за-
твердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосу-
вання на загальних зборах акцiонерiв.2.Обрання лiчильної 

комiсiї.3.Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з 
питань порядку проведення загальних зборiв.4. Звiт правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.5.Звiт 
Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради.6. Звiт ревiзiйної комiсiї за результата-
ми перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї.7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 
рiк.8.Затвердження порядку розподiлу прибутку/ збиткiв за 2016 
рiк.9.Прийняття рiшення про змiну типу та змiну найменування 
Товариства.10. Внесення змiн до статуту Товариста та затверджен-
ня його в новiй редакцiї. Уповноваження особи на пiдписання та 
здiйснення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.11. За-
твердження положень Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про 
виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Уповноваження особи на 
пiдписання положень.12. Прийняття рiшення про припинення пов-
новажень лiчильної комiсiї.Збори не вiдбулись у звязку з вiдсутнiстью 
кворуму.

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

вIдкрите акцIонерне товариство
 «ГнIванський кар’Єр»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон: українсько-німецьке спільне підприємство 

«Закрите акціонерне товариство «Галичина-тур»; код ЄДРПОУ – 
25233998; адреса: 79053 м.Львів, вул.В.Великого, буд.50; телефон відсут-
ній. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 02.05.2018 року. 3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет на якій розміщено регулярну інформацію за 2016 рік:  
www.stockmarket.gov.ua.

украЇнсько-нІМецьке сПІльне ПІдПриЄМство 
«Закрите акцІонерне товариство «Галичина-тур»

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які 
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому ви-
данні) / 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента / ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕПОС», (код 24221705), Київська обл., м.Бiла церква, 09109,  
м.Бiла Церква, вул.Толстого,44, т.(04563) 6-02-82;, / 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії / 29.04.2018 / 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію / http://www.zaoepos.com.ua

Приватне акцIонерне товариство «еПос»

відомості 
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів Прат «Готелі трускавця» 
код ЄдрПоу 03348637, Місцезнаходження: 82200, м.труска-

вець, вул.дрогобицька, буд.9
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3/18 

вiд 26 квiтня 2018 року) зборами прийнято рiшення: дозволити головi 

правлiння ПрАТ «Готелi Трускавця» укладати та пiдписувати угоди в 
перiод з 26.04.2018р по 26.04.2019р., на придбання обладнання, про-
даж майна, передачу майна в оренду, договора на реконструкцiю та 
бiжучий ремонт примiщень, що є власнiстю Товариства. Гранична 
сукупнiсть вартостi правочинiв станвить 6198 тисяч гривень.

Прат «Готелі трускавця» 

Прат «ГотелІ трускавця» 

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. 
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО», 00954521, 09700, Київська обл., м. Богуслав, 

вул. Шевченка, 142, ((04561) 5-11-52. 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну інформацію: 00954521.
infosite.com.ua.

Приватне акцІонерне товариство 
«боГуславське хлІбоПрийМальне ПІдПриЄМство»

річна інформація емітента 
за 2017 р.

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

Приватне акцIонерне 
товариство 
«вIММ-бIлль-данн 
украЇна», 32306302, 00445937, 
08132, Вишневе, ПРОМИСЛОВА, 7 
(044) 490-52-60.

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

30.04.2018

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

http://wimm-bill-dann.com.ua

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному 

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

Приватне акцIонерне 
товариство 
«елекон», 24582136, 02096, 
м. Київ, вул. Бориспiльська, 9, 
(044) 3695335

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

27.04.2018

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

www.elekon.biz.ua

Річна інформація емітентів 
за 2017 рік 

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

Приватне акцІонерне 
товариство «Голден 
Гейт центр», код 03058655, 
місцезнаходження: 03067,м.Київ, вул.
Машинобудівна-50,тел./ф.044-497-35-57

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

28.04.2018 р.

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

goldencenter.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента 

вIдкрите акцIонерне 
товариство «Горо-
доцька швейна Фа-
брика» 05468086, 81500, 
Львівська обл., м. Городок, 
вул. Нижнi пасiки, 9, (03231) 30176

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

27.04.2018 року 

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

gorodok.informs.net.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «III Тисячолiття-Аудит» 
31215885 
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річна інформація емітента 
за 2017 р.

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

ПрАТ «Дитячий свiт Київ», 
21504897, 02192, Київ, А.
Малишка, 3, (044) 559-93-42, 
543-79-03.

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

27.04.2018

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

Info@ds.com.ua.

Прат «дитячий свIт киЇв»

1/8рІчна 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 ви-
робнича компанія «Ера», 14146457, вул. Трудова, 6/2, м. Хмельницький, 
Хмельницький, Хмельницька, 29015, (03822) 636028

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 30.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство виробнича коМПанІя «ера»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ «КАЛИНКА»», 00377041, 
вул. Багачанська, буд. 2, м. Миргород, Миргородський р-н., Полтавська обл., 

37601, 0535541058
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://kalinka.emitent.org.ua 

Приватне акцІонерне товариство 
«МирГородський Завод ПродтоварІв «калинка»»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.  
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцІ-
онерне товариство «ЖМІЇвське», 00846122, 07230, Київ-
ська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5, (04591) 21-2-46. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
00846122.infosite.com.ua.

Приватне акцІонерне товариство 
«ЖМІЇвське»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та 
телефон емітента 

вIдкрите акцIонерне 
товариство 
«ЗолочIвська швейна 
Фабрика» 05468073, 80700, 
Львівська обл., м. Золочiв, 
вул. Сковороди, 6, 0326542123

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

27.04.2018 року 

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

zolochiv. informs.net.ua

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

Приватне пiдприємство «Аудитор-
ська фiрма «III Тисячолiття-Аудит» 
31215885 

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон емі-
тента: Пат «давенто-украЇна», 37954866, 01103, Київ, Залiзничне 
шосе, будинок 57 (044)206-70-95. 2. Дата розкриття річної інформації у інфор-
маційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: 
http://davento.org. 4. Найменування аудиторської фірми: ТОВ «АК «Зеллер» , 
31867227. 5. Інформація про загальні збори: дата 14.04.2017, кворум 89.1830%. 
Порядок денний:1.Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.2. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду рiчного звiту за 2016 рiк.3. Звiт Ревiзора Товариства за 
2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2016 
рiк.4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2016 рiк.5. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства за 2016 рiк.6. Про вiдкликання Наглядової ради Товариства.7. 
Про обрання Наглядової ради Товариства.8.Про затвердження умов цивiльно-
правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товари-
ства.На загальних зборах були розглянутi всi питання порядку денного i по ним 
були прийнятi вiдповiднi рішення. 6. Дивiденди на протязi звiтного перiоду не 
сплачувались.

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 
«Канiвбуд», 05516470, Україна, 19000, Черкаська обл. м. Канiв, вул. Ленiна, 172, 
0473638526

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em05516470.ab.ck.ua

Приватне акцIонерне товариство «канIвбуд»

річна інформація емітента 
за 2017 р.

1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Фiнансова компанiя «Княгиня Ярославна»; код за ЄДРПОУ – 32980889; 
місцезнаходження – 02093, м. Київ, 

вул. Бориспiльська, будинок 26-В; міжміський код та телефон -  

044 227-06-34.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію - 
www.k-ya.com.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«ФIнансова коМПанIя «княГиня ярославна»
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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 
«контур», 24582123, 02099, 
м. Київ, вул. Бориспiльська, 9, 
/044/ 566-13-83, 369-56-21

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

27.04.2018

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

www.kontuor.org.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне то-

вариство «коростенська райаГро ПроМ-
технIка», ідентифікаційний код юридичної особи 05519267, місцезнахо-
дження 11508, Житомирська область, м. Коростень, вул. Чапаєва, буд. 3, 
міжміський код і телефон емітента (04142) 43394. 

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018 р. 3.Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.krapt.com.ua. 
4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», ідентифі-
каційний код юридичної особи 31133478. 5.Інформація про загальні збо-
ри. В звiтному роцi чергові та позачергові загальнi збори не скликались i 
не проводились в зв'язку з відсутністю грошових коштів на організацію їх 
скликання. 

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

Генеральний директор _______ Васькiвський Сергiй Володимирович

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік

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

Приватне акцIонерне 
товариство 
«короПський 
льоноЗавод», 
00306360, Чернігівська обл., 
Коропський р-н, 16234, с. Вiльне, 
Заводська, 1 (04656) 2-17-10,

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

29.04.2018

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

http://kor-lyonozavod.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, 

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

Приватне акцIонерне това-
риство «колоМийський 
Завод крП», 05755602, 78200 
Iвано-Франкiвська область д/н коломия 
вул.I.Мазепи, 321, 0343324976

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

30.04.2018

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

http://krp.prat.ua/

річна інформація Прат «конвеєр» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Конвеєр», 05763754, вул. Шевченка, 317, м. Львiв, -, 

Львівська, 79069, (032) 291 37 89
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

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

Приватне акцIонерне товариство
 «конвеЄр»

Приватне акціонерне товариство «Кінотехпром», код 
ЄДРПОУ 14293201, адреса: 14021, м.ЧЕРНІГІВ, вул. Любець-
ка, 66. Тел/факс -0462- 651554. Повний текст річної інформації 

за 2017 рік розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 
даних ДКЦПФР 

та на сайті - kinotehprom.at.ua.

Приватне акцІонерне товариство 
«кІнотехПроМ»

річна інформація емітентів 

Прат «криМська страхова 
коМПанIя» 

за 2017 р.
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КРИМСЬКА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ», 
20693867, м. Київ , Подiльський, 
04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 
буд.102 (044)492-00-53,

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

27.04.2018 р.

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

www.ksk.informs.net.ua

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів для опублікування в офіційному 

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

Приватне акцIонерне 
товариство «кро-
курс», 32526819, 02099, м. Київ, 
вул. Бориспiльська, 9, 
(044) 586-48-98

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

28.04.2018

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

http://krokurs.com.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ко-

мерційний Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)586-54-93, (44)561-25-09
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

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 
25.04.2018 р. єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення щодо зміни складу 
посадових осіб, а саме: припинено повноваження:

Поваляєва Валентина Юрійовича – Голови Наглядової Ради АТ «КІБ» 
(згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). 
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді більше 
1 року.

Порада Євгеній Олександрович - Заступника Голови Наглядової Ради 
АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не 
надала). Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на по-
саді більше 1 року.

Богачевич Петро Михайлович – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди 
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою 
у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді більше 1 року.

Петренко Марина Петрівна – Члена Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди на 
розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Часткою у 
статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді більше 1 року.

обрано наглядову раду ат «кІб»:
Поваляєв Валентин Юрійович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди 

на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний 
до переобрання. Інші посади, які обіймав Поваляєв В.Ю. протягом останніх 
п'яти років: 

03.2005 р.– по теперішній час «Джі-Ем-Ел Інтернешнл ЛТД» (Велико-
британія) в Україні, посада – Голова.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Порада Євгеній Олександрович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди 
на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний 

до переобрання. Інші посади, які обіймав Порада Є.О. протягом останніх 
п'яти років: 

05.2010 р. – 02.2014 р. ТОВ «Юридична фірма «Астерс», юрист;
03.2014 р. – 08.2014 р. ТОВ «Юридична фірма «Астерс», головний 

юрист;
09.2014 р. – теперішній час Приватний підприємець.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини не має
Богачевич Петро Михайлович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди 

на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний 
до переобрання. Інші посади, які обіймав Богачевич П.М. протягом остан-
ніх п'яти років:

21.01.2011 р. – теперішній час Приватний підприємець.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини не має.
Петренко Марина Петрівна - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди на 

розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обрана до 
переобрання. Інші посади, які обіймала Петренко М. П. протягом останніх 
п'яти років: 

02.2005 р. – 04.2015 р. АТ «ОТП БАНК», старший економіст, бухгалтер-
контролер, начальник операційного відділу, керуючий відділенням, началь-
ник відділу обслуговування приватних клієнтів;

02.04.2015 р. – 10.01.2017 р. ПАТ «Платинум Банк», начальник відді-
лення, керівник проектів з обслуговування ключових клієнтів;

2017 р. - по теперішній час керівник проектів, Інститут клітинної терапії
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини не має.
Кізяк Руслан Миронович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди на роз-

криття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний до пе-
реобрання. Інші посади, які обіймав Кізяк Р.М. протягом останніх п'яти років:

04.2013 р. – 03.2016 р. - заступник директора, в.о. директора департа-
менту ПАТ «Український інноваційний банк».

05.2016 р. – 08.2016 р. - Директор по роздрібному бізнесу АТ «КІБ».
08.2016 р. – 04.2018 р. - Голова Правління АТ «КІБ».
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини не має.
Кирушко Борис Анатолійович - Член Наглядової Ради АТ «КІБ» (згоди 

на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний 
до переобрання. Інші посади, які обіймав Кирушко Б.А. протягом останніх 
п'яти років:

1997 р. – 2015 р. заступник директора Департаменту міжнародних 
зв'язків, Національний банк України.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Путінцева т.в.
26.04.2018

ПублІчне акцІонерне товариство «коМерцІйний ІндустрІальний банк»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Ко-
мерційний Індустріальний Банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)586-54-93, (44)561-25-09
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya

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 
25.04.2018р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» (Протокол №25/04-1 від 25.04.2018 р.) 
відповідно до ч. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 
12.11 Статуту АТ «КІБ» прийнято рішення щодо зміни складу посадових 
осіб, а саме обрано: 

Поваляєв Валентин Юрійович - Голова Наглядової Ради АТ «КІБ» (зго-
ди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Об-
раний до переобрання. Інші посади, які обіймав Поваляєв В.Ю. протягом 
останніх п'яти років: 

14.03.2005 р.– по теперішній час «Джі-Ем-Ел Інтернешнл ЛТД» (Велико-
британія) в Україні, посада – Голова.

Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

Порада Євгеній Олександрович – Заступник Голови Наглядової Ради 
АТ «КІБ» (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не 
надала). Обраний до переобрання. Інші посади, які обіймав Порада Є.О. 
протягом останніх п'яти років: 

01.05.2010 р. – 28.02.2014 р. ТОВ «Юридична фірма «Астерс», юрист;
03.03.2014 р. – 31.08.2014 р. ТОВ «Юридична фірма «Астерс», голо-

вний юрист;
01.09.2014 р. – теперішній час Приватний підприємець.
Часткою у статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної су-

димості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис 

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

2. Голова Правління  Путінцева т.в.
26.04.2018

ПублІчне акцІонерне товариство «коМерцІйний ІндустрІальний банк»
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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: ПублІчне акцІонер-
не товариство «коМерцІйний ІндустрІ-
альний банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)586-54-93, (44)561-25-09
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 
статутного капіталу.

ІІ. текст Повідомлення 
25.04.2018 р. єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства 

«Комерційний Індустріальний Банк» Стефан Пол Пінтер прийняв рішення 
про збільшення розміру Статутного капіталу АТ «КІБ» шляхом приватного 
розміщення додаткових 39 370 100 (тридцяти дев’яти мільйонів трьохсот 
семидесяти тисяч ста) штук простих іменних акцій АТ «КІБ» існуючої номі-
нальної вартості 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок), за рахунок додаткових 
внесків, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу АТ «КІБ», а саме 
збiльшення розмiру статутного капiталу АТ «КІБ» на 50 000 027,00 грн. 
(п’ятдесят мільйонів двадцять сім гривень 00 копійок) до 250 000 029,59 грн. 
(двохсот п’ятдесяти мільйонів двадцяти дев’яти гривень 59 копійок). При-
вілейовані акції та акції на пред’явника не пропонуються до розміщення. 
Ціна розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Бан-
ку 1,27 грн. (одна гривня 27 копійок), визначена та затверджена рішенням 
Наглядової ради Банку 25/04-2 від 25.04.2018 р.

Розмiщення акцiй може призвести до зміни власника або зменшення у 
статутному капiталi частки «фізичної особи», що володiє 157 480 317 ак-
ціями, що складає 100% статутного капiталу АТ «КІБ».

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми акцій, на яку вони розмiщуються, до 
розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення стано-
вить - 25%.

Акції, які планується розмістити, надають акціонерам рівні права з ін-
шими акціонерами Банку, якi передбаченi Статутом банку та чинним за-
конодавством України.

Оплата акцiй акцiонерами здiйснюється виключно грошовими кошта-
ми, згiдно з чинним законодавством України, за рахунок власних коштiв 
акцiонерiв, в безготiвковiй формi, в нацiональнiй валютi.

Кошти залученi вiд розмiщення акцiй планується направити на 
здiйснення поточної дiяльностi, а саме на проведення кредитних операцiй 
для юридичних та фiзичних осiб.

Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про 
розмiщення, не передбачена.

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  Путінцева т.в.
26.04.2018

 Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 4 розділу ІІ) 

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

паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емі-
тента, код за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, міжміський код 
та телефон емітента

Закрите акцIонерне товари-
ство "рур ГруП с.а.", 24714833, 
03105 м. Київ Голосiївський м. Київ 
вул. Червоноармiйська, буд.92, (0522) 35-60-00

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

27.04.2018

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

http://rurgroup.сom/

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про 

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІчне акцІо-
нерне товариство «коМерцІйний  
ІндустрІальний банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/
financeUA/regulyarnaya-informatsiya

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-
пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про на-
дання згоди на вчинення значного правочину

ІІ. текст Повідомлення 
26 квітня 2018 року Наглядовою радою Публічного акціонерного 

товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення 
про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:

1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку 
України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину –  
90 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звітності – 687 427 тис. грн. Спiввiдношення рин-
кової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності - 
13.09%;

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Голова Правління  Путінцева т.в.
27.04.2018

Річна інформація емітентів за 2017 рік 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

Приватне акцІонерне 
товариство «дослІдно-
ексПериМентальний 
Завод № 20 цивІльноЇ 
авІацІЇ», код 01128498, місцезнахо-
дження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський 
пр-т 94А, тел./ф.044-2469966, 044- 2469595

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

02.05.2018р.

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

www.avia20.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПублІчне 
акцІонерне товариство «доМобудІвник», 
04625524, Липова, 1, м. Бурштин, Галицький, Івано-Франківська, 77112, 
/03438/ 4-48-68

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://04625524.nethouse.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Альфа-аудит ЛТД», 39873201

5. Інформація про загальні збори: протягом звітного періоду збори не 
проводились.

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного періоду дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.
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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 
"рIвненаФтобаЗа", 
03482620Львівська , Личакiвський, 79067, 
м.Львiв, Богданiвська, будинок 15-А 
 0322 323 320,

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

30.04.2018

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

http://rivnenaftobaza.at.ua/

рІчна ІнФорМацІя  емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів,  а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали  публічне (відкрите) розміщення 
цінних паперів, крім публічних акці онерних товариств,  які здійсни-

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

Приватне акцIонерне това-
риство "старобIльська 
МIська друкарня", 02470833, 
вул. Пролетарська, 1, м. Старобiльськ, 
Старобiльський р-н, Луганська область, 92700, 
0(6461) 2-21-75

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

30.04.2018

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

printomania.pat.ua

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: 
Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство «Сокiлець», 03731030, 
Україна Вінницька обл. Немирiвський р-н 22846 с. Сокiлець ., немає

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://sokilec.at.ua
5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 

не скликалися.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

сIльськоГосПодарське вIдкрите акцIонерне товариство «сокIлець»

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Алеко-Сервiс», 04804439, Україна Дарницький р-н 02088 м.Київ 
вул. Першого травня, буд. 1-А, (044) 564-84-76

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://hyundai-bort.com.ua/

Приватне акцIонерне товариство «алеко-сервIс»

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 
"бIловодське", 00847305, 
вул. Гуньяна, 50, с.м.т. Біловодськ, 
Біловодський район, Луганська область, 
92800, 0(6466) 9-14-03

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

30.04.2018

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

belovodsk.pat.ua

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариство "концерн 
хлIбПроМ", 05511001Львівська , 
Сихiвський, 79035, Львiв, Хлiбна, 2 
0322977270,

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

30.04.2018

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

http://www.hlibprom.com.ua

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

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "нове Життя" 
13998980 42056, Сумська обл., Роменський 
район, село Бацмани, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, 
будинок 1 +380544898905

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

30 квітня 2018 року

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

nove-zhyttya.com.ua

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

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство ІМ.шевченка 
03779202 42620, Сумська обл., Тростянець-
кий район, село Гребениківка, ВУЛИЦЯ 
СУМСЬКА, будинок 1 +0545856334

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

30 квітня 2018 року

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

agro-shevchenko.com.ua
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рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

Приватне акцІонерне това-
риство "октябрь" 00414552 
85506, Донецька обл., Великоновосілків-
ський район, селище Благодатне, ВУЛИЦЯ 
МІЧУРІНА, будинок 1 +38062432244

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

30 квітня 2018 року

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

agro-octyabr.com.ua

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "рай аГро 
хІМ", 05489359, 07300, Київ-
ська обл., Вишгородський р-н, 
м. Вишгород, вул. Ватутіна, 57, 
095 934-56-77

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

28.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://05489359.infosite.com.ua

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

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "аГро ресурс" 
30278951 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ 
ПЕРЕМОГИ, будинок 121В +380443934073

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

30 квітня 2018 року

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

http://agro-resourse-pjsc.com.ua/

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство 
"унавське", 00448746, 
08500, Київська область, місто 
Фастів, вулиця Фомічова, буд. 1-А, 
044 568-50-59

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

28.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://00448746.infosite.com.ua/

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

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "райЗ-
МаксиМко" 30382533 03115, м.Київ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В 
+380445852444

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

30 квітня 2018 року

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

rise-maximko.com

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариство "ЗIМонт", 
19477319, м. Київ, Печерський, 
01103, Київ, Кiквiдзе,1/2, 
0681001753

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

02.05.2018

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

zimont.pat.ua

Річна інформація емітента за 2017р. для опублікування
1. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», 

ЄДРПОУ 14231468, 14005, м.Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 68 тел. (04622) 445-26,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

базі даних Комісії 30.04.2018

3. Адреса в Інтернет, де розміщено річну інформацію http://14231468.at.ua
4. Аудиторська фірма, якою проведений аудит: Товариство з обмеже-

ною вiдповiдальнiстю «РФС-АУДИТ», ЄДРПОУ 31275766
5. Чергові загальні збори акціонерів не скликалися.
6. Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

ПублIчне акцIонерне товариство 
«Готель «Градецький»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ», 
01273711, Київська обл. 07400 м. Бровари Порошкова, 2, (04594) 5-44-05

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/01273711/

Приватне акцIонерне товариство «броварський Завод ЗалIЗобетонних конструкцIй»
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рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

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

Приватне акцІонерне това-
риство "аГроФІрМа бере-
Занська ПтахоФабрика" 
30698067 07534, Київська обл., Баришівський 
район, село Садове 0452284271

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

30 квітня 2018 року

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

http://b-pf.com.ua/

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "боГуслав-
ський кар'Єр", 00292497, 09722, 
Київська, Богуславський р-н, с.Тептiївка, 
вул. Корсунська, буд. 2-А, 0456152859

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

30.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://00292497.infosite.com.ua 

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

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

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

Приватне акцІонерне то-
вариство "ЗерноПродукт 
МхП", 32547211, 08800, Київська обл., 
Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елева-
торна, буд. 1, (04343) 61-381

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

30.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://32547211.infosite.com.ua

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "теПликрай-
аГрохІМ", 05487587, 23800, 
Вінницька обл., Теплицький р-н, смт. Теплик 
вул. Коцюбинського, буд. 3, (04353) 2-15-65

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

30.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://05487587.infosite.com.ua

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "аГро-
Форт", 34378735, 09200, 
Київська обл., Кагарльцький р-н, 
м. Кагарлик, вул. Першого Травня, 6П, 
(04573) 52-573

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

30.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://34378735.infosite.com.ua

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

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

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

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

Приватне акцІонерне това-
риство "ЗахІдний торГово-
ПроМисловий дІМ" 32665494 35600, 
Рівненська обл., місто Дубно, ПРОВУЛОК ЦЕН-
ТРАЛЬНИЙ, будинок 1 +380365633332

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

30 квітня 2018 року

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

west-agro-tpd.com.ua

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "орІль-лІдер", 
24426809, 51831, Дніпропетровська обл., 
Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, 
вул. Хмельницького, буд. 1, (05634) 2-316

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

30.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://24426809.infosite.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 
публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

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

Приватне акцІонерне 
товариство "Жовтовод-
ський М'ясоПродкоМбІнат" 
31624127 52208, Дніпропетровська обл., 
місто Жовті Води, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, 
будинок 17-Б 380565227226

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

30 квітня 2018 року

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

meat-zhovti-vody.com.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2017 рік,
який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

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

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

«ват калина», код за ЄДРПОУ 05468417; місцезнаходження: 80100 
Львівська обл., Сокальський р-н, м.Червоноград, вул.Богуна, 1. телефон 
(03249) 2-34-28. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018 року.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://kaluna.com.ua.

Приватне акцІонерне товариство 
«ват калина»

Річні 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 ТОВАРИ-
СТВО «БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ», 35114511, 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, (056)7887721;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://www.bst.dp.ua.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Директор Лесик Павло Вікторович.

Приватне акцІонерне товариство «бІЗнес-стратеГІя»

річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: вIдкрите 
акцIонерне товариство «болехIвський 
лIсокоМбIнат», 00274387, Д.Галицького , 169, Болехiв, д/н, Івано-
Франківська, 77202, (03477) 4263

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://00274387.nethouse.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудитор-
ської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська компанія «Альфа-аудит ЛТД», 39873201

5. Інформація про загальні збори: протягом звітного періоду збори не 
проводились.

6. Інформація про дивіденди: протягом звітного періоду дивіденди не 
нараховувались та не виплачувались.

рІчна ІнФорМацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство «бIльшIвцI-риба», 
20542447, 77146 Iвано-Франкiвська об-
ласть Галицький смт.бiльшiвцi вул.
двiрська, 5, (03431) 61340

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

26.04.2018

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

www.bilshryba.prat.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 страхова 
коМПанIя «Галицька», 
22186790Івано-Франківська , Iвано-
Франкiвський, 76018, мiсто Iвано-
Франкiвськ, Василiянок,22 (0342)551909,

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

27.04.2018

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

www.halytska.if.ua

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "киЇвМІськ-
оФорМлення", 32955565, 03151, 
м. Київ, Солом'янський р-н, м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, буд. 56, (044) 2483403

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

29.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://kyivmiskoformlennja.emit.com.ua/

рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік 
емітента цінних паперів

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: вIдкрите 
акцIонерне товариство «бориславська 
вЗуттЄва Фабрика», Код за ЄДРПОУ 05468245, Україна, 
Львівська обл.,82300, м.Борислав, вул. Шевченка, 142, тел..0324852257.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 р.

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: bwf.emiti.net

4. Аудиторський висновок не готувався через відсутність коштів.
5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 

не скликалися.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-

днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

рІчна ІнФорМацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "одеська 
кІностудІя", 33932816, 65044, 
Одеська обл., м. Одеса, Французький 
бульвар, буд. 33, (0482) 33-95-25

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

27.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://odessafilm.com.ua
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рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДАШIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД», 
00383774, Вінницька обл. Iллiнецький р-н 22740 селище мiського типу 
Дашiв ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 51, (04345) 3-21-49

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «дашIвський реМонтно-МеханIчний Завод»

річна інформація 
Прат львівське атП «агротранссервіс» 

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
ЛЬВIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АГРОТРАНССЕРВIС», 

13830007, ВУЛ.ГОРОДОЦЬКА, 367А, М.ЛЬВIВ,, Залiзничний, Львівська, 
79040, 032/297-15-18

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

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

Приватне акцІонерне товариство 
львIвське автотрансПортне ПIдПриЄМство «аГротранссервIс»

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцІонерне 
товариство «страхова коМПанІя «автори-
тет», 34578000, 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 68, 
(044)3915434;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.;

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

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 
вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Директор Лесик Павло Вікторович.

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 
«автокаПIтал» , 31750520, 
Велика Васильківська 15/2, Київ, 
Печерський, 01004, (044) 206-88-88

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

30.04.2018

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

http://www.mercedes-benz.ua/cars/about/
mb-company/issuer_info.html

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АКТЕОН-Ф», 35428226, 01133, м.Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1, 

кім. 511, (044)2325287;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018 р.;
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 

інформацію: http://35428226.smida.gov.ua.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: Директор Іващик Ігор Борисович.

Приватне акцІонерне товариство «актеон-Ф»

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство агрофiрма «Нива», 24706880, Житомирська обл. Богунський р-н 
10003 м. Житомир вул. Войкова, буд. 3, 0412-22-36-56

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

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

Приватне акцIонерне товариство аГроФIрМа «нива»

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 «страхова коМПанIя 
«альФа страхування», 
30968986м. Київ , Днiпровський, 02160, Київ, 
проспект Соборностi, 19 044 499 77 61,

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

27.04.2018

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

www.alfaic.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, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцІонерне това-
риство «коМПанІя З уПрав-
лІння активаМи «альтера ес-
сет МенедЖМент», 32856284, 
проспект Голосіївський, будинок 70, оф.403, 
Київ, Голосіївський, 03040, Україна, 0443907389

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

27.04.2018

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

http://www.altera-finance.com/ukr/assets/
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річна інформація емітента цінних паперів
 за 2017 рік

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Львiвська книжкова фабрика «Атлас» Корпоративне пiдприємство ДАК 

«Укрвидавполiграфiя», 02470141, 79005, м. Львів, вул. Зелена, 20, 
0322756183. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 26.04.2018 р.

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

Приватне акцIонерне товариство «львIвська книЖкова Фабрика «атлас» 
корПоративне ПIдПриЄМство дак «укрвидавПолIГраФIя»

річна інформація Прат «агрофірма «Провесінь» 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне 
товариство «Агрофірма «Провесінь», 00854400, вул. Тракт Глинян-

ський, 152, м.Львів, Личаківський, Львівська, 79067, (032) 251-29-25
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.provesin.bfg.lviv.ua

Приватне акцІонерне товариство 
«аГроФІрМа «ПровесІнь»

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Проектний iнститут «Укрспецтунельпроект», 32385164, 03148 
м.Київ вулиця Тимофiя Строкача, будинок 5-А., (044) 494-3865

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «Проектний Iнститут «укрсПецтунельПроект»

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Агробуд», 31623385, 17100, Чернігів-
ська обл., м. Носiвка, вул. Мринський 
шлях, 95, (04642)-2-13-71,

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

29.04.2018

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

www.agrobud.at.ua

Приватне акцIонерне товариство «аГробуд»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД», 14309729, 
Вінницька обл. Ямпiльський р-н 24500 мiсто Ямпiль ЗАМОСТЯНСЬКА, бу-
динок 83А, (04336) 2-11-04

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «яМПIльський ПриладобудIвний 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, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне то-
вариство «Будiвельна Асоцiацiя Iнтербудмонтаж», 30963768, Україна 
03148 м.Київ вул.Т.Строкача, буд.1, (44) 495-27-90

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «будIвельна асоцIацIя IнтербудМонтаЖ»

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 това-
риство «дтек ПеМ-енерГо-
вуГІлля» Місцезнаходження: 84302, Укра-
їна, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Островського, 8 Ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00169845, 044-594-45-84  , 

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

27.04.2018

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

http://www.dtek.com/investors_and_partners/
asset/pes-energoygol/

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 опубліку-

вання в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне ак-
цІонерне товариство «доМобудІвний 
коМбІнат №3», 04012773, просп. Відрадний, буд. 103, м. Київ, 
Солом'янський р-н, Київська область, 03061, УКРАЇНА, (044) 497-96-25; 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 29.04.2018; 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
http://dbk3.pat.ua
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 

товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення 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 «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНIЯ «ПОДIЛЛЯ», 33143011, Украї-
на Вінницька обл. Крижопiльський р-н 24600 селище мiського типу 
Крижопiль ЮРIЯ ТЮТЮННИКА, будинок 74 А, 04340-2-18-69

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «Продовольча коМПанIя «ПодIлля»

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 « БIОЛIК », 00479712, Вінницька обл. - р-н 24321 мiсто Ла-
дижин ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI, будинок 118, (04343) 64931

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «бIолIк»

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) розмі-
щення 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 «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ПАРК «КИЇВЩИНА», 
32119339, Україна Київська обл. Вишгородський р-н 07354 с. Н. Петрiвцi 
вул. Ватутiна, 34, (044) 581-27-03

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «ПроМислово-технолоГIчний Парк «киЇвЩина»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю - науково- виробниче пiдприємство «Аргон», 13323704, 
Україна Вінницька обл. Замостянський р-н 21009 м. Вiнниця вул. Ширшова, 
буд.31, (0432) 55 43 02

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

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

товариство З обМеЖеноЮ вIдПовIдальнIстЮ - науково-виробниче ПIдПриЄМство «арГон»

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 «IНТЕРБУДТОНЕЛЬ», 31903558, 03148 Київ вулиця Строка-
ча, будинок 5, (044) 495-27-90

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «Iнтербудтонель»

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) розмі-
щення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю науково-виробниче пiдприємство «Гамма», 13318821, 
Україна Вінницька обл. Старомiський р-н 21034 Вiнниця вул. Лебединсько-
го, буд. 15, (432) 520393

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

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

товариство З обМеЖеноЮ вIдПовIдальнIстЮ науково-виробниче ПIдПриЄМство «ГаММа»

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 «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦIЙ», 
33341589, Київська обл. 07400 м. Бровари Порошкова, 2, (04594) 6-29-2

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 30.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: https://smida.gov.ua/site/33341589/

Приватне акцIонерне товариство «броварський Завод будIвельних конструкцIй»

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 «ВIННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ», 01880612, Україна Вінниць-
ка обл. - р-н 21032 м. Вiнниця вул. Київська, 78, (0432) 62-00-81

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «вIнницяГоловПостач»
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цін-
них паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціо-
нерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Приватне акцIонерне товари-
ство "добротвIрська теПло-
ва електрична станцIя - 2", код 
за ЄДРПОУ 25555644; місцезнаходження: Львів-
ська обл., Кам'янка-Бузький район, 80411, смт. 
Добротвiр, вулиця Промислова, буд. 2; тел. 
(03254)31732,

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

29.04.2018

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

http://www.dtek.com/investors_and_partners/
asset/dobrotvorskaya/

Приватне акцІонерне товариство 
«ПроМислова ГруПа «аГат»

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 АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АГАТ» , 39018476, Україна 
Київська обл. 03022 м. Київ вулиця Трутенка Онуфрiя, буд 3-Г, примiщення 
470, 380509756426

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

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://39018476.smida.gov.ua

виЩий навчальний Заклад «Приватне 
акцIонерне товариство «волинський 
Iнститут еконоМIки та МенедЖМенту»
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік емітентів, які здійснили приватне 

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

ня 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: Вищий навчальний за-
клад «Приватне акцiонерне товариство «Волинський iнститут економiки 
та менеджменту «, 20122171, Україна Волинська обл. - р-н 43020 м. Луцьк 
вул. Електроапаратна,3, (0332) 789 838

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018 року.

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

Приватне акцIонерне товариство 
«кеПIтел бIлдIнГ корПорейшен»

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 «КЕПIТЕЛ БIЛДIНГ КОРПОРЕЙШЕН», 33957191, Доне-
цька обл. 84313 мiсто Краматорськ вулиця Орджонiкiдзе, будинок 10, (050) 
648-28-41

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://33957191.smida.gov.ua/

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство страхова коМПанIя 
"Гранд-ПолIс", 32909477, 03151 
м. київ м.київ вул.народного ополчення,1, 
0442259007,0443320479

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

27.04.2018

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

http://www.zvitnist.com.ua/32909477

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство страхова коМПанIя 
IнГруП, 23366525, 49000 
днiпропетровська область - м. днiпро 
вул. Мечникова, 10-б, офiс 401, 
(056) 745-37-77

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

27.04.2018

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

ingroup.fm

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство "вIкторIя", 23867078, 
67832 одеська область овiдiопольський 
район смт. великодолинське вул. коопе-
ративна, буд. 5, 0487164161

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

27.04.2018

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

www.grosslibentale.od.ua
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЛЬПАРІ БАНК", 38377143 , м. Київ Голо-
сіївський 01033 місто Київ Тарасівська 19 
(044)364-73-70

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

27.04.2018

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

http://bankalpari.com/zvitnist/

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 10.02.2017 року. Кво-
рум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за раху-
нок додаткових внесків.
2. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК».
3. Про визначення уповноваженного органу та уповноваженних осіб ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення при-
ватного розміщення акцій.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України 
«Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Збільшити статутний капітал ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 78 000 000,00 (сім-
десят вісім мільйонів) гривень до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень за 
рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 78 000 (сімдесят 
вісім тисяч) акцій існуючої номінальної вартості виключно серед акціонерів 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
2. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»:
2.1. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у кількості 
78 000 (сімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 
1000,00 (одна тисяча) гривень кожна, виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬ-
ПАРІ БАНК».
2.2. Затвердити ціну розміщення акцій - 1000,00 (одна тисяча) гривень за 
одну акцію.
2.3. Випуск привілейованих акцій не передбачити.
2.4. Затвердити окремим додатком Рішення про приватне розміщення акцій 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (Додаток №1 до Рішення Єдиного Акціонера ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» №1/2017 від 10 лютого 2017 року).
2.5. Внести до переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення додат-
кових простих іменних акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» виключно єдиного акціо-
нера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - Бахтарі Хедаятоллах. Інших інвесторів не за-
лучати.
3. Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноваже-
них осіб ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», яким надаються повноваження щодо забез-
печення приватного розміщення акцій:
3.1. Визначити Спостережну Раду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» уповноваженим ор-
ганом щодо забезпечення приватного розміщення акцій, у зв’язку з чим їй 
надаються наступні повноваження:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на за-
планований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 
повністю оплачено);
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з пер-
шими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про 
відмову від розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у 
процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
3.2. Визначити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» або особу, яка ви-
конує його обов’язки, уповноваженою особою щодо забезпечення приватно-
го розміщення акцій, у зв’язку з чим йому надаються наступні повноважен-
ня:
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій.

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 14.02.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження звіту Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про 
діяльність в 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про 
діяльність в 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
результатами перевірки в 2016 році, прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2016 рік.
5. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
6. Про затвердження загального результату діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» в 2016 році.
7. Про затвердження розподілу прибутку ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2016 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК».
9. Про припинення дії Положення про ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»
10. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів 
Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
11. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК».
12 Про обрання (призначення) членів Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» та визначення строку їх повноважень.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та встановлення 
розміру винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що 
укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПА-
РІ БАНК».
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 
49 закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв 
наступні рішення:
1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про діяльність в 
2016 році та визнати роботу Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2016 році 
задовільною.
2. Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» про 
діяльність в 2016 році та визнати роботу Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2016 році задовільною.
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за результата-
ми перевірки в 2016 році та визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» у 2016 році задовільною.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2016 рік, складену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.
5. Затвердити звіт зовнішнього аудитора ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - ауди-
торської фірми ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ» - про 
результати перевірки фінансової звітності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2016 рік, підготовлений відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.
6. Затвердити загальний результат діяльності ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» в 2016 
році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора згідно з Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності, у розмірі 2 584 968 (два мільйони 
п’ятсот вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят вісім) гривень 25 коп.
7. Затвердити розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 
2016 рік, який становить 2 584 968 (два мільйони п’ятсот вісімдесят 
чотири тисячі дев’ятсот шістдесят вісім) гривень 25 коп., наступним 
чином:
- спрямувати частину прибутку за 2016 рік у розмірі 5%, а саме: 129 248 
(сто двадцять дев’ять тисяч двісті сорок вісім) гривень 41 коп. до 
резервного фонду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»;
- решту прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2016 рік у сумі 
2 455 719 (два мільйони чотириста п’ятдесят п’ять тисяч сімсот 
дев’ятнадцять) гривень 84 коп. залишити нерозподіленими;
- дивіденди за результатами 2016 року не виплачувати.
8. Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної 
комісії, а саме:
- Голови Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - Глущенка Анатолія 
Івановича;
- члена Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - Дмитрука Василя 
Миколайовича;
- члена Ревізійної комісії ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - Гулика Віталія 
Михайловича.

ПублІчне акцІонерне товариство “альПарІ банк”
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9. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК», затвердженого 
Рішенням засновників публічного акціонерного товариства «АЛЬПАРІ 
БАНК» 02.10.2012.
10. Припинити 15.02.2017 достроково повноваження Голови Спостереж-
ної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та її членів:
1. Грибкова Віктора Никифоровича - Голови Спостережної ради;
2. Громакової Лариси Костянтинівни - заступника Голови Спостережної 
ради;
3. Савиченко Бориса Онисимовича - члена Спостережної ради;
4. Прилуцького Олега Олександровича - незалежного члена Спостереж-
ної ради.
11. Визначити склад Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 
кількості 5 (п’яти) членів, у тому числі двох незалежних членів Спосте-
режної ради.
12. Обрати Спостережну раду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» з 16.02.2017 із 
строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у наступному складі:
1. Голова Спостережної ради - Грибков Віктор Никифорович (представ-
ник акціонера);
2. Заступник Голови Спостережної ради - Краснощок Олег Петрович 
(представник акціонера);
3. Член Спостережної ради - Громакова Лариса Костянтинівна (представ-
ник акціонера);
4. Член Спостережної ради - Солтис Ярослав Федорович (незалежний);
5. Член Спостережної ради - Прилуцький Олег Олександрович (незалеж-
ний).
13. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», у тому числі розміри 
винагороди, за формами згідно Додатків №1,№2, №3, №4, № 5.
14. 1). Уповноважити члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Громакову Ларису Костянтинівну укласти та підписати від імені ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» договори з Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПА-
РІ БАНК» Грибковим Віктором Никифоровичем, Заступником Голови 
Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощоком Олегом 
Петровичем, членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Солтисом Ярославом Федоровичем, членом Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» Прилуцьким Олегом Олександровичем за формами, 
затвердженими згідно пункту 13 даного Рішення Акціонера.
2). Уповноважити Голову Спостережної ради Грибкова Віктора Никифо-
ровича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» договір з 
членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Ларисою 
Костянтинівною за формою, затвердженою згідно пункту 13 даного 
Рішення Акціонера.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 07.03.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.
2. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК».
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», яким надаються повноваження щодо забезпечення 
приватного розміщення акцій.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 
49 закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв 
наступні рішення:
1. Збільшити статутний капітал ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» на 78 000 000,00 
(сімдесят вісім мільйонів) гривень до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) 
гривень за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 
78 000 (сімдесят вісім тисяч) акцій існуючої номінальної вартості 
виключно серед акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
2. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК»:
2.1. Здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 
кількості 78 000 (сімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна, виключно серед акціоне-
рів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
2.2. Затвердити ціну розміщення акцій - 1000,00 (одна тисяча) гривень за 
одну акцію.
2.3. Випуск привілейованих акцій не передбачити.
2.4. Затвердити окремим додатком Рішення про приватне розміщення 
акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» (Додаток №1 до Рішення Єдиного Акціонера 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №1/2017 від 10 лютого 2017 року).
2.5. Внести до переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення 
додаткових простих іменних акцій ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» виключно 
єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» - Бахтарі Хедаятоллах. Інших 
інвесторів не залучати.

3. Прийняти рішення про визначення уповноваженого органу та уповноваже-
них осіб ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», яким надаються повноваження щодо забез-
печення приватного розміщення акцій:
3.1. Визначити Спостережну Раду ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» уповноваженим орга-
ном щодо забезпечення приватного розміщення акцій, у зв’язку з чим їй нада-
ються наступні повноваження:
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на заплано-
ваний обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 
оплачено);
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у вста-
новлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповно-
важеним приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від 
розміщення акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у про-
цесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
3.2. Визначити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» або особу, яка виконує 
його обов’язки, уповноваженою особою щодо забезпечення приватного розмі-
щення акцій, у зв’язку з чим йому надаються наступні повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.03.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про скасування рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №3/2017 
від 7 березня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Скасувати рішення єдиного акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» №3/2017 від 
7 березня 2017 року.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 27.03.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про внесення змін до Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АЛЬПА-
РІ БАНК», затвердженого Додатком 1 до Рішення Єдиного Акціонера ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» № 1/2017 від 10 лютого 2017 року (далі - Рішення), зокрема 
до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 11, пункту 12 та пункту 17 Рішення.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до Рішення, зокрема до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 11, 
пункту 12 та пункту 17 Рішення.
1.1. Викласти пункт 2 Рішення в наступній редакції:
2 Мета використання 

фінансових 
ресурсів, залуче-
них від розміщення 
акцій (конкретні 
обсяги та напрями 
використання)

Кошти в сумі 78 000 000 грн., залучені від приватно-
го розміщення акцій, в повному обсязі будуть вико-
ристані на збільшення статутного капіталу Банку, а 
також на здійснення статутної діяльності в частині 
збільшення обсягів активних операцій, а саме:
- збільшення обсягів кредитних операцій з корпора-
тивними клієнтами (в т.ч. з клієнтами малого та се-
реднього бізнесу) – 34 000 000,00 грн.;
- збільшення обсягів кредитних операцій з клієнта-
ми індивідуального бізнесу (фізичними особами) – 
3 000 000,00 грн.;
- збільшення вкладень в державні цінні папери та 
боргові цінні папери, емітовані Національним Бан-
ком України – 41 000 000,00 грн.

1.2. Викласти підпункти 1,3 та 4 пункту 11 Рішення в наступній редакції:
11 Порядок розміщення акцій та їх 

оплати:
1) дати початку та закінчення 

першого та другого етапів 
укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного 
розміщення акцій

Укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного 
розміщення акцій здійснюється в 
один етап: 03.05.2017 р. по 
18.05.2017 р. включно кожного 
робочого дня з 9:00 до 17:00).
Другий етап не здійснюється, 
оскільки відповідно до рішення 
про приватне розміщення акцій 
до переліку осіб, які є учасниками 
такого розміщення, внесено 
виключно єдиного акціонера ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК»
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3) порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на першому 
етапі укладення договорів з 
першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій), 
щодо яких акціонером під час 
реалізації переважного права була 
подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, 
відповідно до умов розміщення 
акцій

Укладання договорів купівлі-
продажу акцій між ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» та єдиним акціонером 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» відповідно 
до поданої акціонером заяви 
здійснюється в період з 
03.05.2017 р по 18.05.2017 р. 
включно (кожного робочого дня з 
9:00 до 17:00).
Договір купівлі-продажу цінних 
паперів укладається у письмовій 
формі, підписується сторонами 
та скріплюється печаткою Банку.
Умови договору купівлі-продажу 
цінних паперів мають відповідати 
умовам розміщення акцій.

4) строк та порядок подання заяв про 
придбання акцій учасниками 
розміщення, перелік яких затвердже-
но загальними зборами акціонерів 
(або єдиним акціонером товариства, 
або іншою особою, що відповідно до 
законодавства виконує функції 
загальних зборів), а також строк та 
порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на другому 
етапі укладення договорів з 
першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій)

Письмова заява із зазначенням 
кількості акцій, які бажає 
придбати єдиний акціонер ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», подається в 
період з 03.05.2017 р по 
18.05.2017 р. включно (кожного 
робочого дня з 9:00 до 17:00) за 
адресою: 01033, м. Київ, вулиця 
Тарасівська, будинок 19.

1.3. Викласти пункт 12 Рішення в наступній редакції:
12 Дії, що проводяться в разі 

дострокового закінчення укладен-
ня договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщен-
ня акцій (якщо на запланований 
обсяг акцій укладено договори з 
першими власниками та акції 
повністю оплачено)

У разі, якщо на запланований 
обсяг акцій достроково будуть 
укладені договори з першими 
власниками та акції повністю 
сплачені, Спостережна Рада 
Банку приймає рішення про 
дострокове закінчення укладення 
договорів з першими власниками 
та затверджує результати 
укладення договорів з першими 
власниками, результати приватно-
го розміщення акцій та звіт про 
результати розміщення акцій.

1.4. Викласти пункт 17 Рішення в наступній редакції:
17 Перелік осіб, які є учасниками при-

ватного розміщеннях акцій
Бахтарі Хедаятоллах – єдиний 
акціонер банку

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 06.04.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про внесення змін до Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», затвердженого Додатком 1 до Рішення Єдиного 
Акціонера ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» № 1/2017 від 10 лютого 2017 року (далі 
- Рішення), зокрема до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 11.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі 
статті 49 закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно 
прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до Рішення, зокрема до пункту 2, підпунктів 1,3,4 пункту 
11.
1.1. Викласти пункт 2 Рішення в наступній редакції:
2 Мета використання фінансових 

ресурсів, залучених від розміщен-
ня акцій (конкретні обсяги та 
напрями використання)

Кошти в сумі 78 000 000 грн., 
залучені від приватного 
розміщення акцій, в повному 
обсязі будуть використані:
- збільшення обсягів кредитних 
операцій з корпоративними 
клієнтами (в т.ч. з клієнтами 
малого та середнього бізнесу) – 
34 000 000,00 грн.;
- збільшення обсягів кредитних 
операцій з клієнтами індивіду-
ального бізнесу (фізичними 
особами) – 3 000 000,00 грн.;
- збільшення вкладень в 
державні цінні папери та боргові 
цінні папери, емітовані Націо-
нальним Банком України – 
41 000 000,00 грн.

1.2. Викласти підпункти 1,3 та 4пункту 11 Рішення в наступній редакції:
11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення 

першого та другого етапів 
укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного 
розміщення акцій

Укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного 
розміщення акцій здійснюється в 
один етап: 19.05.2017 р. по 
19.06.2017 р. включно кожного 
робочого дня з 9:00 до 17:00).
Другий етап не здійснюється, 
оскільки відповідно до рішення 
про приватне розміщення акцій 
до переліку осіб, які є учасниками 
такого розміщення, внесено 
виключно єдиного акціонера ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК»

3) порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на першому 
етапі укладення договорів з 
першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій), 
щодо яких акціонером під час 
реалізації переважного права була 
подана заява про придбання та 
перераховані відповідні кошти, 
відповідно до умов розміщення 
акцій

Укладання договорів купівлі-
продажу акцій між ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» та єдиним акціонером 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» відповідно 
до поданої акціонером заяви 
здійснюється в період з 
19.05.2017 р по 19.06.2017 р. 
включно (кожного робочого дня з 
9:00 до 17:00).
Договір купівлі-продажу цінних 
паперів укладається у письмовій 
формі, підписується сторонами 
та скріплюється печаткою Банку.
Умови договору купівлі-продажу 
цінних паперів мають відповідати 
умовам розміщення акцій.

4) строк та порядок подання заяв про 
придбання акцій учасниками 
розміщення, перелік яких 
затверджено загальними зборами 
акціонерів (або єдиним акціоне-
ром товариства, або іншою 
особою, що відповідно до 
законодавства виконує функції 
загальних зборів), а також строк та 
порядок укладання договорів 
купівлі-продажу акцій (на другому 
етапі укладення договорів з 
першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій)

Письмова заява із зазначенням 
кількості акцій, які бажає 
придбати єдиний акціонер ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», подається в 
період з 19.05.2017 р по 
19.06.2017 р. включно (кожного 
робочого дня з 9:00 до 17:00) за 
адресою: 01033, м. Київ, вулиця 
Тарасівська, будинок 19.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 19.04.2017 року. 
Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
2. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та встановлення розміру 
винагороди.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «АЛЬПАРІ БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі 
статті 49 закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно 
прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а 
саме:
1.1. З 21.04.2017 року припинити повноваження Заступника Голови 
Спостережної ради ПАТ АЛЬПАРІ БАНК» та виключити зі складу 
Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Краснощока Олега Петровича
1.2. З 21.04.2017 року обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Абрамову Людмилу Костянтинівну (представник Акціонера) із 
строком повноважень до наступних річних Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
1.3. З 21.04.2017 обрати Заступником Голови Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Громакову Ларису із строком повноважень до наступних річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
1.4. Затвердити наступний оновлений склад Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» із повноваженнями, що діють до дати проведення 
річних Загальних зборів акціонерів у 2018 році.
1. Голова Спостережної ради - Грибков Віктор Никифорович (представ-
ник Акціонера);
2. Заступник Голови Спостережної ради - Громакова Лариса Костянтинів-
на (представник Акціонера);
3. Член Спостережної ради - Абрамова Людмила Костянтинівна 
(представник Акціонера);
4. Член Спостережної ради - Солтис Ярослав Федорович (незалежний);
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5. Член Спостережної ради - Прилуцький Олег Олександрович (незалежний).
2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Заступником Голови Спо-
стережної ради та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», у тому 
числі розміри їх винагороди, за формами згідно Додатків №1, №2.
Уповноважити Голову Спостережної ради Грибкова Віктора Никифоровича 
укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» договори з Заступником 
Голови Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Громаковою Ларисою Кос-
тянтинівною та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Абрамовою 
Людмилою Костянтинівною.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.06.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а саме:
1.1. З 15.06.2017 припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ 
АЛЬПАРІ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Грибкова Віктора Никифоровича (представник Акціонера) та визначити 
останній день виконання ним повноважень Голови Спостережної ради 
15.06.2017.
1.2. З 15.06.2017 припинити повноваження члена Спостережної ради ПАТ 
АЛЬПАРІ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Солтиса Ярослава Федоровича (незалежний) та визначити останній 
день виконання ним повноважень члена Спостережної ради 15.06.2017.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 16.06.2017 року. Кво-
рум зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
2. Про затвердження умов додаткової угоди та договорів, що укладатимуть-
ся з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та вста-
новлення розміру винагороди.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України 
«Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а 
саме:
1.1. З 16.06.2017 обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Прилуцького Олега Олександровича (незалежний) із строком повноважень 
до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 
2018 році.
1.2. З 16.06.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Терьохіна Сергія Анатолійовича (незалежний) із строком повноважень до 
наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 
році.
1.3. З 16.06.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Маркова Дмитра Юхимовича (незалежний) із строком повноважень до на-
ступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 
році.
2. Затвердити умови додаткової угоди до договору та договори, що уклада-
тимуться з Головою Спостережної ради та членами Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», у тому числі розміри їх винагороди, за формами згідно 
Додатків №1, №2, №3.
Уповноважити В.о. Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Бабича Дми-
тра Юрійовича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» додат-
кову угоду до договору з Прилуцьким Олегом Олександровичем, договори з 
Терьохіним Сергієм Анатолійовичем та Марковим Дмитром Юхимовичем.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 04.07.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом викладення 
його в новій редакції.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до Статуту ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» шляхом викладення його в 
новій редакції у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» з 122 000 000,00 гривень до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень за 
рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 78 000 (сімдесят 
вісім тисяч) акцій існуючої номінальної вартості виключно серед акціонерів ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК».
Уповноважити В.о. Голови Правління Бабича Дмитра Юрійовича підписати 
нову редакцію Статуту ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 09.08.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а саме:
1.1. З 11.08.2017 припинити повноваження члена Спостережної ради ПАТ АЛЬ-
ПАРІ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Маркова Дмитра Юхимовича.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.09.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження умов Додаткових угод до цивільно-правових договорів, шо 
укладені з Заступником Голови Спостережної ради Громаковою Л.К. та членом 
Спостережної ради Абрамовою Л.К. та встановлення розміру їх винагороди.
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору з Заступником Голови 
Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК» № 7 від 21.04.2017, що укладений з Заступником Голови Спостережної 
ради Громаковою Л.К. та Додаткової угоди № 1 до Договору з членом Спосте-
режної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» 
№ 6 від 21.04.2017, що укладений з членом Спостережної ради  
Абрамовою Л.К., у тому числі розміри їх винагороди, за формою згідно додатків 
№1, №2.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Яковлєва Д.П. під-
писати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Додаткові угоди до договорів укладених 
з Заступником Голови Спостережної ради Громаковою Л.К та з членом Спо-
стережної ради Абрамовою Л.К., умови та форма яких затверджені згідно пунк-
ту 1 даного Рішення.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 30.10.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а саме:
1.1. З 01.11.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Ланового Володимира Тимофійовича (незалежний) із стоком повноважень до 
наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 
році.
1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членом Спостережної 
ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Лановим Володимиром Тимофійовичем, у тому 
числі розміри його винагороди, за формою згідно Додатку №1.
Уповноважити Голову Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Яковлєва Дмитра Пав-
ловича укласти та підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Договір з Лановим 
Володимиром Тимофійовичем.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 07.12.2017 року. Кворум 
зборів: 100% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про зміни у складі Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК».
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ 
БАНК», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 закону України «Про 
акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:
1. Внести зміни до складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», а саме:
1.1. 11.12.2017 припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» Прилуцького Олега Олександровича (незалежний) та визначити остан-
ній день виконання ним повноважень Голови Спостережної ради 11.12.2017.
1.2. З 12.12.2017 обрати Головою Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
члена Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Ланового Володимира Тим-
офійовича (незалежний) із строком повноважень до наступних річних Загаль-
них зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2018 році.
1.3. З 12.12.2017 обрати членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
Мохамед Ал Хиелі (MOHAMED AL KHYELI) (незалежний) із строком повнова-
жень до наступних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 
2018 році.
1.4. Затвердити умови Додаткової угоди № 1 до Договору з членом Спостереж-
ної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК» 
№ 10 від 01.11.2017 та договорів, що укладатимуться з Головою Спостережної 
ради та членом Спостережної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», у тому числі роз-
міри їх винагороди, за формами згідно Додатків №1, №2. №3 відповідно.
1.5. Уповноважити Голову Правління Яковлєва Дмитра Павловича укласти та 
підписати від імені ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» додаткову угоду № 1 та договори, 
передбачені пунктом 1.4. даного Рішення.
6. Інформація про дивіденди за результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації I. Загальні 
відомості: 1. Повне найменування емітента: ПублIчне 
акцIонерне товариство «енерГоМашсПец-
сталь» Код за ЄДРПОУ: 00210602 2. Місцезнаходження: 84306 м.Кра-
маторськ ПАТ «Енергомашспецсталь» 3. Міжміський код, телефон та факс: 
06264-69711 06264-67139, 4. Електронна поштова адреса: chtv@emss.
dn.ua, 5.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: 
emss.ua 5. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 
осіб. II. текст повідомлення: рішенням річних Загальних Зборів акціоне-
рів Пат«еМсс»26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зі зміною складу 
нагля-дової ради (далі - нр) припинені повноваження: -голови НР нікіпе-
лова а.в.,згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, членом НР 
обран 26.09.13р,21.04.16р,25.04.17р; головою НР обран 15.10.13р,,20.05.16р, 
22.05.17р., акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за посадові 
злочини не має; -члена НР кулешова с.а.,згоди на оприлюднення паспортних 
даних не надано,членом НР обран 21.04.11р, 17.11.11р, 25.10.12р, 26.09.13р,2
1.04.16р,25.04.17р.,акціями емітента не володіє, непогашеної судимості не 
має; - члена НР разіна в.П.,згоди на оприлюднення паспортних даних не на-
дано, членом НР обран 26.09.13р., 21.04.16р.,25.04.17р.,акціями емітента не 
володіє, непогашеної судимості за посадові злочини не має; - члена НР Філа-
това с.М.,згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, членом НР 
обран 21.04.16р., 25.04.17р.,акціями емітента не володіє, непо-гашеної суди-
мості не має; -члена НР ранцева о.Ю., згоди на оприлюднення паспортних 
даних не надано, членом НР обран 25.04.17р.,акціями емітента не володіє, 
непогашеної судимості не має; -члена НР удовенко с.П., згоди на оприлюд-
нення паспортних даних не надано, членом НР обран 21.04.11р., 17.11.11р,25.
10.12р,26.09.13р,21.04.16р,25.04.17р., акціями емітента не воло-діє, непогаше-
ної судимості не має; -члена НР яценюка Ю.а., згоди на оприлюднення пас-
портних даних не надано, членом НР обран 21.04.11р,17.11.11р,25.10.12р,26.0
9.13р,21.04.16р,25.04.17р., акціями емітента не володіє, непогашеної судимос-
ті не має; - члена НР близнюка с.а.,згоди на оприлюднення паспортних да-
них не надано, членом НР обран 21.04.11р,17.11.11р,25.10.12р,26.09.13р.,,21.0
4.16р.,,25.04.17р., володіє част-кою в статутному фонді 0,02451%. Непогаше-
ної судимості не має; -члена НР чеботаєвої т.в., згоди на оприлюднення пас-
портних не надано, членом НР обрана 21.04.11р.,17.11.11р,25.10.12р,26.09.13
р., 21.04.16р.,25.04.17р.Володіє часткою в статутному фонді 0,0000025%. 
Непогп-шеної судимості не має. членами нр товариства до наступних річ-
них Зборів обрані: - нікіпелов а.в.- представник акціонера EMSS Holdings 
Limited, Кіпр (далі - EMSS HL). Згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надано. Посади, які обіймав протягом останніх 5р.: генеральний директор, ке-
рівник дивізіону.Акціями емітента не володіє.Непогашеної судимості за посадо-
ві злочини не має;  - кулешов с.а.- представник EMSS HL. Згоди на оприлюд-
нення паспортних даних не надано. Посади,протягом останніх 5р.: ген.
директор, директор з корпоративного управління, заступник ген. директора-
директор з корпоративного управління. Акціями емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за посадові злочини не має; - разін в.П.- представник EMSS 
HL. Згоди на оприлюднення пас-портних даних не надано. Посади, протягом 
останніх 5р.: директор з управління виробничим комплексом, заступник ген.
директора– ди-ректор з виробництва, заступник ген.директора–директор з 
опера-ційної діяльності, 1 заступник ген.директора з операційної діяльності. 
Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові злочини не 
має; - Філатов с.М. - представник EMSS HL. Згоди на оприлюднення паспорт-
них даних не надано. Посади, протягом ос-танніх 5р.: заступник директора з 
економіки та фінансів, заступник ген.директора–директор з економіки та фі-
нансів. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові зло-
чини не має; - ранцев о.Ю.- представник EMSS HL. Згоди на оприлюднення 
пас-портних даних не надано. Посади, протягом останніх 5р.: заступник ген.
директора - директор зі збуту, директор зі стратегічного розвитку і контролінгу, 
заступник ген.директора, перший заступник ген. Дирек-тора з атомної енерге-
тики і новим бізнесам. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
посадові злочини не має; - Мкртчан е.о.- представник EMSS HL. Згоди на 
оприлюднення пас-портних даних не надано. Посади, протягом останніх 5р.: 
заступник директора, тимчасово не працює. Акціями емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за посадові злочини не має; - яценюк Ю.а.- представник 
EMSS HL Згоди на оприлюднення паспортних да-них не надано. 
Посади,протягом останніх 5р.: директор, начальник юридичного департаменту. 
Акціями емітента не володіє. Непогаше-ної судимості за посадові злочини не 
має; - близнюк с.а.– акціонер ПАТ«ЕМСС».Згоди на оприлюднення паспорт-
них даних не надано. Посади,протягом останніх 5р.: заступник ген.директора з 
перспек-тивного розвитку. Володіє часткою в статутному фонді емітента 
0,02451%. Непогашеної судимості за посадові злочини не має; - чеботаєва 
т.в.– акціонер ПАТ«ЕМСС».Згоди на оприлюднення паспортних даних не на-
дано.Посади,протягом останніх 5р.: провід-ний економіст. Володіє часткою в 
статутному фонді емітента 0,0000025%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтвер-
джує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  _______  Гнiздицький Вiталiй Миколайович
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  2018.04.26 

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 
"суМихIМПроМ"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003 м. Суми вул. Харкiвська, 

п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 0542 683-005
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. текст повідомлення
Постановою Касацiйного господарського суду у складi Верховного суду 

вiд 25.04.2018 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство  
ПАТ «СУМИХIМПРОМ» скасовано ухвалу господарського суду Сумської 
областi вiд 05.10.2017 в частинi призначення на посаду керуючим санацiєю 
арбiтражного керуючого Нiкiтiна Дмитра Васильовича; в частинi припи-
нення повноважень керуючого санацiєю Лазаковича Iгоря Васильовича, 
розпорядника майна Марченка Р.В.

Перебував на посадi керуючого санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» з 
05.10.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочимни не 
має. Акцiями ПАТ «СУМИХIМПРОМ» не володiє.

Постановою Касацiйного господарського суду у складi Верховного суду 
вiд 25.04.2018 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство 
ПАТ «СУМИХIМПРОМ» скасовано ухвалу господарського суду Сумської 
областi вiд 05.10.2017 в частинi призначення на посаду керуючим санацiєю 
арбiтражного керуючого Нiкiтiна Дмитра Васильовича; в частинi припи-
нення повноважень керуючого санацiєю Лазаковича Iгоря Васильовича, 
розпорядника майна Марченка Р.В.

Щодо посад, якi обiймав Лазакович I.В. протягом останнiх п'яти рокiв: 
перебував на посадi керуючого санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 
вiдповiдно до ухвали господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 
по справi №5021/2509/2011 (приступив до виконання обов`язкiв з 
02.11.2012 вiдповiдно до наказу ПАТ «СУМИХIМПРОМ» №1038 вiд 
02.11.2012) по 05.10.2017.

Щодо строку на який набуто повноважень: до моменту винесення 
ухвали господарським судом Сумської областi про припинення повнова-
жень.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями ПАТ «СУМИХIМПРОМ» не володiє.

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 Волков В.М. 
(згiдно довiреностi №85-1412 вiд 

26.04.2018)
Директор виконавчий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.27
(дата)

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

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

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

дерЖавне аГентство 
автоМобIльних дорIГ 
украЇни, 37641918 , м. Київ 
Голосiївський р-н 03680 м. Київ 
Фiзкультури, 9 (044) 287-23-63

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.ukravtodor.gov.ua
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІЕС 
БАНК" , 19358632 Львівська Галицький 79000 
м. Львів вул.Грабовського,11 032 2971382

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

26.04.2018

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

http://www.vsbank.ua/ua/about/annual_report

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Ернст енд Янг Аудиторські послуги", 33306921

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

20.04.2017 р. - відбулися чергові загальні збори, 
на яких були розглянуті наступні питання та 
прийняті відповідні рішення:
Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, 
секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВіЕс Банк» та затвердження регламенту 
проведення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВіЕс Банк».
2. Розгляд звіту Правління про результати 
діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління ПАТ «ВіЕс Банк».
3. Розгляд звіту Спостережної ради про результа-
ти діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Спостережної ради ПАТ «ВіЕс Банк».
4. Розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії про 
результати діяльності ПАТ «ВіЕс Банк» за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії 
ПАТ «ВіЕс Банк».
5. Розгляд висновку (звіту) зовнішнього аудиту 
річної фінансової звітності ПАТ «ВіЕс Банк» за 
2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ВіЕс Банк» 
за 2016 рік.
7. Розподіл прибутків та збитків ПАТ «ВіЕс 
Банк».
8. Визначення основних напрямків діяльності 
ПАТ «ВіЕс Банк» на 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Спостереж-
ної ради ПАТ «ВіЕс Банк».
10. Обрання членів Спостережної ради 
ПАТ «ВіЕс Банк» та встановлення кількісного 
складу Спостережної ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради.
Пропозиції до переліку питань порядку денного 
не подавались. Особа, що ініціювала проведен-
ня загальних зборів: Спостережна рада 
емітента.
На зборах були розглянуті всі питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийняті 
відповідні рішення.
26.06.2017 р. - відбулися позачергові загальні 
збори, на яких були розглянуті наступні питання 
та прийняті відповідні рішення:

Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
Порядок денний Загальних зборів ПАТ «ВіЕс 
Банк»:
1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, 
секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВіЕс Банк» та затвердження регламенту 
проведення Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВіЕс Банк».
2. Припинення повноважень членів Спостереж-
ної ради ПАТ «ВіЕс Банк».
3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс 
Банк» та встановлення кількісного складу 
Спостережної ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради.
Пропозиції до переліку питань порядку денного 
не подавались. Особа, що ініціювала проведен-
ня загальних зборів: Спостережна рада 
емітента.
На зборах були розглянуті всі питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийняті 
відповідні рішення.
23.11.2017 р. - відбулися позачергові загальні 
збори, на яких були розглянуті наступні питання 
та прийняті відповідні рішення:
Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, 
секретаря Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ВіЕс Банк».
2. Надання згоди на укладення ПАТ "ВіЕс Банк" 
значних правочинів із заінтересованістю.
3. Визначення особи, уповноваженої на 
укладення від імені ПАТ "ВіЕс Банк" значних 
правочинів із заінтересованістю.
Пропозиції до переліку питань порядку денного 
не подавались. Особа, що ініціювала проведен-
ня загальних зборів: Спостережна рада 
емітента.
На зборах були розглянуті всі питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийняті 
відповідні рішення.
13.12.2017 р. - відбулися позачергові загальні 
збори, на яких були розглянуті наступні питання 
та прийняті відповідні рішення:
Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах:
1. Обрання членів лічильної комісії, Голови, 
секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ВіЕс Банк».
2. Припинення повноважень членів Спостереж-
ної Ради ПАТ «ВіЕс Банк».
3. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «ВіЕс 
Банк» та встановлення кількісного складу 
Спостережної ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з членами 
Спостережної ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів (контрактів) з 
членами Спостережної ради.
Пропозиції до переліку питань порядку денного 
не подавались. Особа, що ініціювала проведен-
ня загальних зборів: Спостережна рада 
емітента.
На зборах були розглянуті всі питання порядку 
денного та по кожному питанню були прийняті 
відповідні рішення.
Особа, що ініціювала проведення всіх позачер-
гових загальних зборів – Спостережна рада 
емітента. Результати розгляду питань порядку 
денного всіх загальних зборів розміщено на 
сайті емітента: http://www.vsbank.ua/ua/news.

ПублІчне акцІонерне товариство “вІес банк”
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6. Інформація про дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами 
періоду, що передував 

звітньому
за 

простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Нарахувані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 0 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис У зв`язку з тим, що у звітному 2017 році та за 

період, який передував звітньому, рішення про 
виплату дивідендів не приймалось, рядки "Дата 
складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів" тощо не заповнені.

ПублIчне акцIонерне товариство “рвс банк”
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 ТОВАРИ-
СТВО "РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, 29/58

4. Міжміський код, телефон та факс (044)590-00-00 (044)590-00-00
5. Електронна поштова адреса kulish@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://rwsbank.com.ua/uploads/26-04-
2018_.pdf

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

II. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, звіль-
нено, обрано або припи-

нено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутно-
му капіталі емітента (у 

відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 призначено Заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння
Котляревська Оксана 

Володимирiвна
0

Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" призначено Котляревську Оксану Володимирiвну Заступником Голови 
Правлiння, членом Правлiння ПАТ "РВС БАНК" з 26.04.2018 року (протокол засiдання Наглядової Ради №26042018/2 вiд 26.04.2018 року) шляхом пере-
ведення з посади Радника Голови Правлiння, пiдстава - необхiднiсть формування персонального складу Правлiння.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у 
посадової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти 
рокiв: ПАТ "РВС БАНК", Радник Голови Правлiння, директор департаменту цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi, директор департаменту клiєнтської 
пiдтримки АТ "Дельта Банк", директор департаменту розвитку роздрiбного бiзнесу ПАТ "Банк "Контракт", Радник Голови Державної судової 
адмiнiстрацiї.
26.04.2018 призначено Заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння
Третяк Вiкторiя Павлiвна 0

Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" призначено Третяк Вiкторiю Павлiвну Заступником Голови Правлiння, членом 
Правлiння ПАТ "РВС БАНК" з 26.04.2018 року (протокол засiдання Наглядової Ради №26042018/1 вiд 26.04.2018 року) шляхом переведення з посади Радника 
Голови Правлiння, пiдстава - необхiднiсть формування персонального складу Правлiння.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової 
особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "РВС 
БАНК", Радник Голови Правлiння, Радник Директора, Радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови ПРавлiння, заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
ПАТ "Радикал Банк".
26.04.2018 обрано Заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння
Листопад Олеся Василiвна 0

Зміст інформації:
Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано Листопад Олесю Василiвну Заступником Голови Правлiння, членом 
Правлiння ПАТ "РВС БАНК" з 27.04.2018 року (протокол засiдання Наглядової Ради №26042018/3 вiд 26.04.2018 року), пiдстава - необхiднiсть формування 
персонального складу Правлiння.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента та розмiр пакета акцiй емiтента - 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у по-
садової особи немає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти 
рокiв:член Наглядової Ради ПАТ "РВС БАНК", В. о. директора ПАТ "Перехiдний Банк "РВС БАНК", Директор ТОВ "ФК Леогеймiнг Пей", Директор юридично-
го департаменту ТОВ "ФК Леогеймiнг Пей", Радник Голови правлiння ПАТ "Радикал Банк", Директор юридичного департаменту, член Правлiння ПАТ "Ради-
кал Банк".

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 Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.26
(дата)

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

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

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

Приватне акцiонерне товариство "Кремен-
чуцький завод технiчного вуглецю", 00152299 
, Полтавська Автозаводський 39610 м. Кре-
менчук вул.Свiштовська, буд.4 05366-4-11-85

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

http://kztv.com.ua

Приватне акцIонерне товариство “креМенчуцький Завод технIчноГо вуГлецЮ”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"СУМИХIМПРОМ" , 05766356 Сумська - 40003 
м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12 0542 674-212

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

27.04.2018

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

www.sumykhimprom.com.ua

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "АРКА", 31520115 

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

Перелiк питань, що розглядалися на 
позачергових Загальних зборах, скликаних 
акцiонером - Фондом державного майна 
України, власником 99,995248% акцiй ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ", 19.01.2017:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачерго-
вих загальних зборiв ПАТ «Сумихiмпром» та 
прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових 
загальних зборiв ПАТ «Сумихiмпром».
3. Прийняття рiшень з питань порядку 
проведення (регламенту) позачергових 
загальних зборiв ПАТ «Сумихiмпром».
4. Звiти виконавчого органу ПАТ 
«Сумихiмпром» за 2013, 2014, 2015 роки, 9 
мiсяцiв 2016 року та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду.
5. Про уповноваження позачерговими 
загальними зборами ПАТ «Сумихiмпром» 
особи для представлення iнтересiв акцiонерiв 
ПАТ «Сумихiмпром» пiд час провадження у 
справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 
«Сумихiмпром».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 
питань порядку денного: Фонд державного 
майна України. Результати розгляду питань 
порядку денного: З питання №1: 1) Обрати 
членiв лiчильної комiсiї позачергових 
загальних зборiв Товариства у складi: Ємелья-
нов Юрiй Олександрович – Голова лiчильної 
комiсiї; Лавриненко Марина Романiвна – член 
лiчильної комiсiї; Пономаренко Сергiй 
Васильович - член лiчильної комiсiї. 2) 
Припинити повноваження членiв лiчильної 
комiсiї позачергових загальних зборiв 
Товариства пiсля виконання покладених на 
них обов’язкiв у повному обсязi. З питання 
№2: 1) Обрати Головою позачергових 
загальних зборiв Товариства - Гордiєнка 
Володимира Олексiйовича. 2) Обрати 
Секретарем позачергових загальних зборiв 
Товариства – Смука Романа Володимировича. 
З питання №3: Затвердити наступний порядок 
проведення (регламент) позачергових 
загальних зборiв Товариства (далi – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. 
Повторнi виступи – до 2 хв. Вiдповiдi на 
запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурi 
ведення зборiв – до 2 хв. Запитання 
доповiдачам подавати Головi зборiв в 
письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв 
акцiонера (ПIБ або найменування юридичної 
особи). Запитання, поданi без зазначення 
реквiзитiв, не розглядатимуться. 

Голова зборiв ставить питання на голосуван-
ня. Голосування на зборах з питань порядку 
денного проводиться бюлетенями. Бюлетень 
для голосування (крiм кумулятивного 
голосування) мiстить варiанти голосування за 
кожний проект рiшення (написи «за», «проти», 
«утримався»). Пiсля розгляду питання та 
винесення Головою зборiв цього питання на 
голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй 
варiант голосування. Голосування на зборах 
проводиться за принципом: одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для 
вирiшення кожного з питань, винесених на 
голосування на зборах, крiм проведення 
кумулятивного голосування. Пiд час проведен-
ня кумулятивного голосування загальна 
кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на 
кiлькiсть членiв органу Товариства, що 
обираються. Акцiонер має право вiддати всi 
пiдрахованi таким чином голоси за одного 
кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома 
кандидатами. При кумулятивному голосуваннi 
за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки 
цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання персонального 
складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 
здiйснюється iз застосуванням кумулятивного 
голосування, з використанням бюлетенiв i 
обраними вважаються тi кандидати, якi 
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. 
Пiсля закiнчення голосування з питання 
порядку денного акцiонер зобов’язаний здати 
лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосуван-
ня. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, 
пiдраховує голоси та оголошує результати 
голосування. Бюлетень для голосування 
визнається недiйсним у разi, якщо: - вiн 
вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого 
Товариством зразка; - на ньому вiдсутнiй 
пiдпис акцiонера (представника акцiонера); - 
вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не 
пронумерованi; акцiонер (представник 
акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного 
або позначив бiльше одного варiанта 
голосування щодо одного проекту рiшення. 
Бюлетень для кумулятивного голосування 
також визнається недiйсним у разi, якщо 
акцiонер (представник акцiонера) зазначив у 
бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому 
належить за таким голосуванням. Бюлетенi 
для голосування, визнанi недiйсними, не 
враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 
Бюлетень для голосування пiдписується 
головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. З 
питання №4: 1) У зв’язку з вiдсутнiстю звiтiв 
Виконавчого органу ПАТ «Сумихiмпром» за 
2013, 2014, 2015 роки, 9 мiсяцiв 2016 року, 
зняти дане питання з розгляду. З питання №5: 
1) Уповноважити цими позачерговими 
загальними зборами ПАТ «Сумихiмпром» 
Попова Дмитра Сергiйовича представляти 
iнтереси акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» пiд 
час провадження у справi №5021/2509/2011 
про банкрутство ПАТ «Сумихiмпром».

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1179976 1096817
Основні засоби (за залишковою вартістю) 672324 663066
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 227115 230248
Сумарна дебіторська заборгованість 227162 136538
Грошові кошти та їх еквіваленти 2775 3771

ПублIчне акцIонерне товариство “суМихIМПроМ”
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Власний капітал -920912 -925426
Статутний капітал 434687 434687
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1355936 -1360558
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 127268 104588
Поточні зобов'язання і забезпечення 1973620 1917655
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.00324 0.00117

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

0.00324 0.00117

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1738747866 1738747866
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

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 
"банк сIч"

2. Код за ЄДРПОУ 37716841
3. Місцезнаходження 01033 Київ Володимирська 63
4. Міжміський код, телефон та факс 044 207-14-70 044 289 37 84
5. Електронна поштова адреса bank@sichbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sichbank.com.ua

7. Вид особливої інформації відомості про зміну складу 
посадових осбі

II. текст повідомлення
Рiчними Загальними зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ» (Протокол №13 вiд 26.04.2018р.) прийнято 
рiшення про припинення повноважень Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб ПАТ «БАНК СIЧ» - сплив строку, на який 
посадову особу було призначено. Припинено повноваження Спостережної 
ради ПАТ «БАНК СІЧ» у складі:

- Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Раздорожного Валерiя 
Вiкторовича. Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 31,0160%. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебуван-
ня на посадi 7 рокiв 1 мiсяць. Посадова особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних.

• члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Баланди Олега Iвановича. 
Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 55,6150%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 
2 роки 3 мiсяцi. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.

• члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Мельника Андрiя Павлови-
ча. Володiє пакетом акцiй ПАТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 9,6257%. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi 
3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

• члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Матузенка Геннадiя 
Вiталiйовича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi 
за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господар-
ської, службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 2 роки. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

• члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ» Кохася Iгоря Святославо-
вича. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної судимостi за зло-
чини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 
службової дiяльностi не має. Строк перебування на посадi – 1 рiк 5 мiсяцiв. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Рiчними Загальними зборами Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «БАНК СIЧ» (Протокол №13 вiд 26.04.2018р. прийнято 
рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» строком до наступних 
рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв АТ «БАНК СIЧ», якi мають бути 
проведенi не пiзнiше 30.04.2019р. Пiдстава для прийняття рiшення – на ви-
конання вимог статтi 32 Закону України «Про акцiонернi товариства». Об-
ґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової 
ради АТ «БАНК СIЧ». Обрано Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» у наступному 
складі:

• Голова Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ» Баланда Олег Iванович. 
Акцiонер банку, володiє пакетом акцiй АТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 55,6150%. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх 

п‘яти рокiв Баланда О.I. обiймав посади: 02/2016р-04/2018р член Спосте-
режної ради ПАТ «БАНК СIЧ», 08/2017 – т.ч. – директор ТОВ «ТД «Айсберг 
плюс», 08/2017 – т.ч – директор ТОВ «Компанiя «Херсон Плаза», 07/2014-
01/2016 – заступник директора ТОВ «ЯРОС»; 02/2007- 07/2014 - фiнансовий 
директор ТОВ «Естрела». Протягом останнiх двох рокiв обiймав посаду 
Члена Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова особа не надала 
згоду на розкриття паспортних даних.

• член Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ» Раздорожний Валерiй Вiкторович. 
Акціонер банку, володiє акцiями АТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 31,0160%. Непо-
гашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти 
рокiв Раздорожний В.В. обiймав посади: 03/2011р-04/2018р – Голова Спо-
стережної ради «БАНК СIЧ»; 07/2012 – 07/2016 – комерцiйний директор 
ТОВ «Естрела». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних 
даних.

• член Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ» Мельник Андрiй Павлович. 
Акцiонер банку, володiє пакетом акцiй АТ «БАНК СIЧ» в розмiрi 9,6257%. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи зло-
чини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх 
п’яти рокiв Мельник А.П. обiймав посади директора, радника ТОВ «Еста 
Велл Сервiсез Україна», з 04/2015р.-04/2018р. обiймав посаду члена Спо-
стережної ради ПАТ «БАНК СIЧ». Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних.

• член Наглядової ради (Незалежний директор) АТ «БАНК СIЧ» Мату-
зенко Геннадiй Вiталiйович Акцiями АТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогаше-
ної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Матузенко Г.В. обiймав посади: 04/2016р.-04/2018р. – Член Спостережної 
ради ПАТ «БАНК СIЧ»; 09/2013р. по т.ч. - ТОВ «Компанiя «БАК ХАУС», рад-
ник генерального директора; 10/2011 р.-02/2012р. ТОВ «Компанiя «БАК 
ХАУС», радник генерального директора. Посадова особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних

• член Наглядової ради (незалежний директор) АТ «БАНК СIЧ» Мака-
ренко Тарас Олександрович. Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непо-
гашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 
сферi господарської, службової дiяльностi не має. Протягом п’яти останнiх 
рокiв Макаренко Т.О. обiймав посади: 05/2016р-10/2017р. - директор ТОВ 
«Перший столичний хлiбозавод» Україна; 06/2015р-04/2016р - АТ «Ощад-
банк», обiймав посади - Заступник начальника Головного управлiння по 
м. Києву та Київський областi з мiкро-, малого та середнього бiзнесу та За-
ступник начальника Головного управлiння з корпоративного бiзнесу; 
02/2008р-04/2015р - Заступник директора департаменту великих корпора-
тивних клiєнтiв ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Посадова особа не нада-
ла згоду на розкриття паспортних даних.

• член Наглядової ради (Незалежний директор) АТ «БАНК СIЧ» Буличов 
Василь Анатолiйович . Акцiями ПАТ «БАНК СIЧ» не володiє. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської, службової дiяльностi не має. Протягом п’яти останнiх рокiв 
Буличов В.А. обiймав посади: 02/2017р-10/2017р. - Начальник вiддiлу 
комерцiйного ТОВ «Перший столичний хлiбозавод» Україна; 11/2014р-
09/2016р - АТ «Ощадбанк», обiймав посади - Заступник керуючого 
ТВБВ№10026/0124, Виконуючий обов’язкiв заступника керуючого 
ТВБВ№ 10016/0124, Провiдний економiст операцiйного вiддiлу 
ТВБВ№10026/0124; 07/2013р-02/2014р - Заступник начальника вiддiлення 
-начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами Київського вiддiлення ПАТ « Банк 
Львiв»; 06/2011р-09/2012р - Начальник вiддiлу розвитку клiєнтської бази 
ПАТ» Банк Народний Капiтал». Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних.

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

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

2. Найменування посади Мельник Петро Петрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.26
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Кременчуцький завод технiчного 
вуглецю" 00152299 , Полтавська 
Автозаводський 39610 м. Кременчук вул.
Свiштовська, буд.4 05366-4-11-85

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

27.04.2018

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

http://kztv.com.ua

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора – фізичної осо-
би- підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності
Повне найменування 
юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи

Аудиторська фiрма ТОВ "Сiчень-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю

Код за ЄДРПОУ 32996030
Місцезнаходження 36022 Україна Полтавська -- м. Полтава 

вул.Небесної Сотнi,91
Номер ліцензії або іншого до-
кумента на цей вид діяльності

3422

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

24.06.2004

Міжміський код та телефон 0532 57-22-83
Факс 0532 57-22-83
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська превiрка фiнансової 

звiтностi
5. Інформація про загальні збори.
Зазначається інформація про 
проведення або не проведення 
загальних та позачергових зборів 
та у разі їх непроведення вказу-
ються причини, також зазнача-
ється перелік питань, що розгля-
дались на загальних зборах, 
особи, що подпавали пропозиції 
до Переріку питань Порядку ден-
ного, у разі проведення позачер-
гових зборів зазначаються особа, 
що ініціювала проведення за-
гальних зборів, результати роз-
гляду питань порядку денного.
У разі якщо загальні збори не від-
булися, вказується причина.
вид загальних зборів* чергові позачергові

X
дата проведення 28.03.2017
кворум зборів** 99.960473
опис 10.02.2017 року позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ". Для 
участi у позачергових загальних 
зборах ПрАТ "КЗТВ" перелiк акцiонерiв, 
якi мають право на участь у позачерго-
вих загальних зборах, складеним в 
порядку передбаченому закогодав-
ством "Про депозитарну систему 
України", станом на 06.02.2017 р. 
(загальна кiлькiсть осiб, включених до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право 
на участь у загальних зборах склша-
дає 269 осiб, якiм

належить 1162810 штук простих iменних 
акцiй, з них 581879 штук голосуючих акцiй, 
якi враховуються при визначеннi кворуму та 
при голосуваннi в органах емiтенту), зареє-
стровано 7 акцiонерiв ( їх представникiв), якi 
в сукупностi володiють 581651 голосами, що 
складає 99,961 % голосуючих акцiй Товари-
ства.
Порядок денний складений за пропозицiєю 
Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ" та складений 
Наглядової радою.
Перелiк питань, що виносяться на голосу-
вання (Порядок денний):
1)Обрання лiчильної комiсiї, затвердження 
регламенту проведення загальних зборiв.
2)Обрання Голови та секретаря загальних 
зборiв.
3)Про змiну типу товариства - з публiчного 
на приватне, у вiдповiдностi до Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та за-
твердження найменування Товариства.
4)Внесення та затвердження змiн та допо-
внень до Статуту Товариства шляхом викла-
дення його в новiй редакцiї. Надання повно-
важень щодо пiдписання нової редакцiї 
Статуту та вчинення дiй щодо його держав-
ної реєстрацiї.
5)Про внесення та затвердження змiн та до-
повнень до внутрiшнiх положень Товари-
ства: Положення про загальнi збори Товари-
ства, Принципи (кодекс) корпоративного 
управлiння Товариства, Положення про 
Ревiзiйну комiсiю Товариства,
Положення про Наглядову раду Товариства, 
Положення про Виконавчий орган Товари-
ства, шляхом викладення їх в новiй 
редакцiї.
28.03.2017 року були скликанi черговi 
загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ". Для 
участi у позачергових загальних зборах 
ПрАТ "КЗТВ" перелiк акцiонерiв, якi мають 
право на участь у чергових загальних збо-
рах, складеним в порядку передбаченому 
закогодавством "Про депозитарну систему 
України", станом на 22.03.2017 р. (загальна 
кiлькiсть осiб, включених до перелiку 
акцiонерiв, якi мають право на участь у за-
гальних зборах склшадає 269 осiб, якiм на-
лежить 1162810 штук простих iменних акцiй, 
з них 581879 штук голосуючих акцiй, якi вра-
ховуються при визначеннi кворуму та при 
голосуваннi в органах емiтенту), зареєстро-
вано 7 акцiонерiв ( їх представникiв), якi в 
сукупностi володiють 581651 голосами, що 
складає 99,960473 % голосуючих акцiй То-
вариства.
Порядок денний складений за пропозицiєю 
Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ" та складений 
Наглядової радою.
Порядок денний:
1)Обрання лiчильної комiсiї, затвердження 
регламенту проведення загальних зборiв.
2)Обрання Голови та секретаря загальних 
зборiв.
3)Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк та визначення основних напрямкiв 
дiяльностi на 2017 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
4)Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 
рiк, прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту.
5)Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
6)Затвердження рiчного звiту та балансу То-
вариства за 2016 рiк.
7)Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.

Приватне акцIонерне товариство “креМенчуцький Завод технIчноГо вуГлецЮ”
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8)Про виплату дивiдендiв.
9)Про затвердження господарських 
договорiв за 2016 рiк, та надання згоди 
на попереднє схвалення значних 
правочинiв.
10)Припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства.
11)Обрання Голови та членiв Наглядової 
ради Товариства.
12)Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з Головой та членами 
Наглядової ради Товариства, та обрання 
особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами 
Наглядової ради.
13)Припинення повноважень Голови та 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14)Обрання Голови та члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
04.10.2017 року були скликанi 
позачерговi загальнi збори акцiонерiв 
ПрАТ "КЗТВ". Для участi у позачергових 
загальних зборах ПрАТ "КЗТВ" перелiк 
акцiонерiв, якi мають право на участь у 
позачергових загальних зборах, 
складеним в порядку передбаченому 
закогодавством "Про депозитарну 
систему України", станом на 
28.09.2017 р. (загальна кiлькiсть осiб, 
включених до перелiку акцiонерiв, якi 
мають право на участь у загальних 
зборах склшадає 269 осiб, якiм належить 
1162810 штук простих iменних акцiй, з 
них 581879 штук голосуючих акцiй, якi 
враховуються при визначеннi кворуму та 
при голосуваннi в органах 
емiтенту),зареєстровано 7 акцiонерiв ( їх 
представникiв), якi в сукупностi 
володiють 581651 голосами, що складає 
99,960473 % голосуючих акцiй Товари-
ства.
Порядок денний складений за 
пропозицiєю Наглядової ради 
ПрАТ "КЗТВ" та складений Наглядової 
радою.
Порядок денний:
1)Обрання лiчильної комiсiї, затверджен-
ня регламенту проведення загальних 
зборiв Товариства, затвердження 
порядку та способу засвiдчення 
бюлетенiв для голосування.
2)Обрання Голови та секретаря 
загальних зборiв.
3)Забезпечення захисту прав та законних 
iнтересiв Товариства, посадових осiб та 
акцiонерiв Товариства, звернення вiд 
iменi зборiв акцiонерiв Товариства до 
компетентних органiв державної влади.
4)Про збiльшення статутного капiталу 
Товариства шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок 
додаткових внескiв.
5)Про приватне розмiщення акцiй (iз 
зазначенням перелiку осiб, якi є 
учасниками такого розмiщення) та 
затвердження Рiшення про приватне 
розмiщення акцiй.
6)Про визначення уповноваженого 
органу Товариства, якому надаються 
повноваження щодо вчинення певних дiй 
та прийняття рiшень, передбачених 
чинним законодавством України, пiд час 
здiйснення емiсiї акцiй.
7)Про визначення уповноважених осiб 
Товариства, яким надаються повнова-
ження щодо вчинення певних дiй та 
прийняття рiшень, передбачених чинним 
законодавством України, пiд час 
здiйснення емiсiї акцiй.

6. Інформація про дивіденди
Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.
Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.
Сума 
виплачених/
перерахованих 
дивідендів, 
грн.
Дата складан-
ня переліку 
осіб, які мають 
право на 
отримання 
дивідендів

За результатами звітнього 
періоду

у звітному періоді

за простими акціями за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

10000166 0 10000166 0
8.60 0 8.60 0

5249760 0 5249760 0
28.04.2017 05.09.2016

Дата (дати) 
перерахування 
дивідендів 
через 
депозитарну 
систему із 
зазначенням 
сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату
Дата (дати) 
перерахуван-
ня/ відправлен-
ня дивідендів 
безпосередньо 
акціонерам із 
зазначенням 
сум (грн) 
перерахова-
них/відправле-
них дивідендів 
на відповідну 
дату

16.05.2017/5249760грн

Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 28 
березня 2017 року. Дата складання перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв - 28.04.2017 року. 
Дата виплати дивiдендiв - 16.05. 2017 року, розмiр 
дивiдендiв становить 8,60 грн. на одну просту акцiю. 
Порядок виплати дивiдендiв визначається Наглядовою 
радою з наступних варiантiв: в порядку, встановленому 
ч.5 ст.30 Закону України "Про акцiонернi товариства", або 
через касу Товариства, або поштовим переказом, або 
шляхом переказу на депозит нотарiальної контори, або 
безготiвковим шляхом на розрахунковий рахунок 
акцiонера.

7. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний
Попередній

Усього активів 252 280 228161
Основні засоби 59 351 47761
Довгострокові фінансові інвестиції 41 41
Запаси 72 208 59306
Сума дебіторської 
заборгованості

113 515 110610

Грошові кошти та їх еквіваленти 3149 6139
Нерозподілений прибуток 176 646 160656
Власний капітал 199 308 183390
Статутний капітал 1221 1221
Довгострокові зобов’язання 100 100
Поточні зобов’язання 52 872 44671
Чистий прибуток 25 918 - 4461
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 162 810 1162810
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

523 517
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПублIчне акцIонерне 
товариство "науково-
виробничий центр 
"борЩаГIвський хIМIко-
ФарМацевтичний Завод"

2. Код за ЄДРПОУ 23518596
3. Місцезнаходження 03134 м. Київ вул. Миру,17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 406-03-09 (044) 406-03-09

5. Електронна поштова адреса olga-a@bhfz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://bcpp.com.ua/shareholders

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

II. текст повідомлення
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 

26.04.2018р.) Безпалько Миколу Андрiйовича (не надав згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, ви-
значений у Статутi Товариства, володiє часткою в статутному капiталi – 
0,028982%.

Безпалько Микола Андрiйович* (1946р.н., 3 акцiї, освiта вища – Київ-
ський iнститут народного господарства, 1979р, економiка i планування 
матерiально-технiчного постачання, економiст, загальний стаж роботи  
53 роки (з 20.06.64р.), з 01.12.2011р. – радник, ПАТ НВЦ «Борщагiвський 
ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або заборона обiймати певнi посади/
займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi.) Вiдомостi щодо кандидата 
пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на обрання. Вiдомостi 
щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою товариства та щодо 
акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами кандидата у письмовiй 
заявi кандидата вiдсутнi. До обрання, обiймав посаду Голови Наглядової 
Ради ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». Пiдставою данного рiшення є 
закiнчення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.

Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 
26.04.2018р.) Артеменко Тетяну Федорiвну (не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, ви-
значений у Статутi Товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 
0,038643 %.

Артеменко Тетяна Федорiвна* (1955р.н., 4 акцiї, освiта вища – Київський 
iнститут народного господарства, 1983р, фiнанси i кредит, економiст, за-
гальний стаж роботи 45 рокiв (з 11.08.72р.), з 01.12.2006 - фiнансовий ди-
ректор ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або 
заборона обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). 
Вiдомостi щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про 
згоду на обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою 
товариства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами 
кандидата у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi. До обрання, також 
обiймала посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». 
Пiдставою данного рiшення є закiнчення повноважень попереднього скла-
ду Наглядової Ради.

Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 

26.04.2018р.) Голобородька Олега Борисовича (не надав згоди на розкрит-
тя паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, 
визначений у Статутi Товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 
0,038643 %.

Голобородько Олег Борисович (1971р.н., 4 акцiї, освiта вища – Київ-
ський Нацiональний Унiверситет iм. Тараса Шевченка, 1993р, правознав-
ство, юрист, загальний стаж роботи 25 рокiв (з 01.12.92р.), з 03.08.2009 - за-
ступник генерального директора з iнвестицiйно-юридичних питань ПАТ 
НВЦ «Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або заборона 
обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). Вiдомостi 
щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на 
обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою товари-
ства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами кандида-
та у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi. До обрання, також обiймав посаду 
Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». Пiдставою данно-
го рiшення є закiнчення повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради.

Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 
26.04.2018р.) Сову Євгена Олександровича (не надав згоди на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, ви-
значений у Статутi Товариства, володiє часткою в статутному капiталi - 
0,00966%.

Сова Євген Олександрович* (1960р.н., 1 акцiя, освiта вища – Київський 
медичний iнститут, 1983р., лiкувальна справа, лiкар, загальний стаж робо-
ти 34 роки (з 01.08.83р.), з 02.12.2002р. – комерцiйний директор ПАТ НВЦ 
«Борщагiвський ХФЗ», непогашена/незнята судимiсть або заборона 
обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). Вiдомостi 
щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на 
обрання. Вiдомостi щодо того чи є кандидат афiлiйованою особою товари-
ства та щодо акцiонерiв товариства, що є афiлiйованими особами кандида-
та у письмовiй заявi кандидата вiдсутнi. До обрання, також обiймав посаду 
Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ». Пiдставою данно-
го рiшення є закiнчення повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради.

Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол № 2018-2 вiд 
26.04.2018р.) Бутко Олександра Володимировича (не надав згоди на роз-
криття паспортних даних), обрано на посаду Члена Наглядової Ради, який 
не володiє пакетом акцiй емiтента.

Бутко Олександр Володимирович** (1975 р.н., не є власником акцiй То-
вариства, освiта вища - Полтавський унiверситет економiки i торгiвлi, 1996, 
факультет економiки та менеджменту, економiка пiдприємства, економiст-
органiзатор, Нацiональний юридичний унiверситет iменi Ярослава Мудро-
го, 2013, правознавство, юрист, МВА Бiзнес-школа МIМ-Київ, 2018, бiзнес-
адмiнiстрування, магiстр, загальний стаж роботи 21 рiк, з 2015р. директор 
з корпоративних, регуляторних та юридичних вiдносин ПрАТ «Фармацев-
тична фiрма «Дарниця», непогашена/незнята судимiсть або заборона 
обiймати певнi посади/займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi). Вiдомостi 
щодо кандидата пiдтвердженi у письмовiй заявi кандидата про згоду на 
обрання. Акцiонери Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, 
- вiдсутнi. Пiдставою данного рiшення є закiнчення повноважень попере-
днього складу Наглядової 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 Здаревська Юлiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.27
(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 

"Укргазвидобування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ вул. Кудрявська 26/28
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4612951; 4612951
5. Електронна поштова адреса a.rogina@ugv.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ugv.com.ua

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

II. текст повідомлення
26.04.2018 року Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз 

України», що є єдиним акцiонером - власником 100% акцiй Товариства, 
було прийнято рiшення про про виплату дивiдендiв. Дата складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 21.05.2018 
року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
загальних зборiв, - 22 854 381 750,00 грн; Строк виплати дивiдендiв: 
23.05.2018 - 15.06.2018; Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо 
акцiонеру.

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 Прохоренко О.В.

М.П. 2018.04.27

ПублIчне акцIонерне товариство “укрГаЗвидобування”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

товариство З обМеЖе-
ноЮ вIдПовIдальнIстЮ 
«ринок сIльськоГосПо-
дарськоЇ ПродукцIЇ 
«столичний» , 37145646 
Київська Шевченкiвський 04116 м. Київ 
вул. Шолуденка, буд. 3 044 599-79-12

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

www.kyivopt.com

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал», 
36391522 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Iнтелект-Капiтал», 36391522

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

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 396272 382034
Основні засоби (за залишковою вартістю) 222383 223173
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5992 1509
Сумарна дебіторська заборгованість 28636 19949
Грошові кошти та їх еквіваленти 357 1101
Власний капітал 30419 21960
Статутний капітал 100 100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24449 -32908
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 142169 142169
Поточні зобов'язання і забезпечення 223684 217905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість

0

у відсотках від 
статутного капіталу

0

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опу-
блікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1.Повне 
найменування емітента: ПублІчне акцІонерне товари-
ство «ЗаПорІЖнерудПроМ» 2.Код за ЄДРПОУ: 00292333 
3.Місцезнаходження: 69600 м.Запоріжжя, вул. М.Краснова, 12-а 4.Міжміський 
код, телефон та факс:(061)228-28-84, (061)228-28-84 5.Електронна поштова 
адреса: marinaem@zpnerudprom.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://00292333.smida.gov.ua. 7.Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст Повідомлення Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Протокол №1/2018 
вiд 27.04.18) в зв'язку з закінченням сроку дії повноважень припинено з 27.04.18 
повноваження члена Наглядової ради Ковіненко Олександра Вікторовича, об-
раного на посаду з 18.04.17 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2017 
вiд 18.04.17), який представляв інтереси акціонера Товариства ТОВ «АВТО-
ПРАЙД», обраного Головою Наглядової ради 18.04.17 (Пр. Наглядової ради 
№17 вiд 18.04.17); часткою в статутному капiталi емiтента та акціямі емітента 
не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Протокол №1/2018 
вiд 27.04.18) в зв'язку з закінченням сроку дії повноважень припинено з 27.04.18 
повноваження члена Наглядової ради Коваленко Сергiя Анатолiйовича, обра-
ного на посаду з 18.04.17 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Пр.№1/2017 
вiд 18.04.17), який представляв інтереси акціонера Товариства ПрАТ «ПРО-
МИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС», часткою в статутному капiталi емiтента та 
акціямі емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» 
(Протокол №1/2018 вiд 27.04.18) в зв'язку з закінченням сроку дії повноважень 
припинено з 27.04.18 повноваження члена Наглядової ради Третьяка Олега 
Миколайовича, обраного на посаду з 18.04.17 рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв (Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), який представляв інтереси акціонера То-
вариства ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», часткою в статутному капiталi емiтента та 
акціямі емітента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» 
(Протокол №1/2018 вiд 27.04.18) в зв'язку з закінченням сроку дії повноважень 
припинено з 27.04.18 повноваження члена Наглядової ради Моргунової Олени 
Йосипівни, обраної на посаду з 18.04.17 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), яка була незалежним членом Наглядової ради (не-
залежним директором), часткою в статутному капiталi емiтента та акціямі емі-
тента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Протокол 
№1/2018 вiд 27.04.18) в зв'язку з закінченням сроку дії повноважень припинено 
з 27.04.18 повноваження члена Наглядової ради Тригуба Валерія Івановича, 
обраного на посаду з 18.04.17 рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
(Пр.№1/2017 вiд 18.04.17), який був незалежним членом Наглядової ради (не-
залежним директором), часткою в статутному капiталi емiтента та акціямі емі-
тента не володiє, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» 
(Пр.№1/2018 вiд 27.04.18) обрано з 27.04.18 членом Наглядової ради на 3 роки 
Третьяка Олега Миколайовича: дата народження 12.02.1972, представляє ін-
тереси акціонера Товариства ТОВ «ЧЕЛСІ»(Код ЄДРПОУ 32692795, 
мiсцезнаходження: 50065, Днiпропетровська обл., Центрально-мiський р-н, 
м.Кривий Рiг, вул. Революційна, 17, володіє часткою в 9,4497% в загальної 
кiлькостi акцiй); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Дніпропетров-
ський державний університет; 1994р., спеціальність «Економічна кібернетика», 
кваліфікація «Економіст-математик»; КНУ ім.Т.Шевченка; 2004р., спеціальність 
«Правознавство», кваліфікація «Юрист». Загальний стаж роботи 25 років. З 
2009 по 2016р. Керівник фінансового департаменту ТОВ «СМАРТ-
НЕРУДПРОМ», з 2016р. працює в ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», радник з фінан-
сових питань. Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні 
посади та/або займатись певною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що 
є афілійованими особами, не має. Згоду на розкриття паспортних даних не 
надано. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2018 вiд 27.04.18) обрано з 27.04.18 членом 
Наглядової ради на 3 роки Тригуба Валерія Івановича: дата народження 
22.05.1969, обран як незалежний член Наглядової ради (незалежний дирек-
тор); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Національна юридична ака-
демія України ім.Я.Мудрого; 1995р; спеціальність «Правознавство», кваліфіка-
ція «Юрист». Загальний стаж роботи 28 років. З 2009 по 2016р. Керівник 
юридичного департаменту ТОВ «СМАРТ-НЕРУДПРОМ»; з 2016р. працює в 
ТОВ «ТУРСТРОЙ-УКРАЇНА», керівник юридичного департаменту. Непогашеної 
(незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись пев-
ною діяльністю не має; акціонерів Товариства, що є афілійованими особами, не 
має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Згiдно рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЖНЕРУДПРОМ» (Пр.№1/2018 вiд 27.04.18) 
обрано з 27.04.18 членом Наглядової ради на строк 3 роки Агеєва Олександра 
Євгеновича: дата народження 13.03.1963, представляє інтереси акціонера То-
вариства ТОВ «ГРІНВОЛТРЕЙД»(Код ЄДРПОУ 36008774, мiсцезнаходження: 
73021, м.Херсон, вул.Патона, буд.4, володіє часткою в 5,7856% в загальної 
кiлькостi акцiй); акціями Товариства не володіє. Освіта вища: Комсомольський-
на-Амурі політехнічний інститут; 1985р., спеціальність «Устаткування і техноло-
гія зварювального виробництва», кваліфікація «інженер-механік». Харківський 
авіаційний інститут, 2007р., кандидат технічних наук. Загальний стаж роботи 38 
років. З 2009 по 2016р. Секретар Ради директорів, Голова Ради директорів, 
Генеральний директор ТОВ «Метал-груп» (Яковлевський рудник). Місце робо-
ти ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШЕ БУХГАЛ-
ТЕРСЬКЕ БЮРО», Головний радник. Непогашеної (незнятої) судимості та за-
борони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. 
Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акцiонери Товариства, що є 
афiлiйованою особою кандидата на дату обрання ЕТОРІМІА ТРЕЙДІНГ ЛТД, 
ТОВ «ГРІНВОЛТРЕЙД». Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖНЕ-
РУДПРОМ» (Пр.№16 від 27.04.18р.) Агеєва О.Є. обрано Головою Наглядової 
ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. III. Підпис 
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодав-
ством. 2.Голова правління ВерховськийС.С. 27.04.18
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "РВС БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 39849797
3. Місцезнаходження 04071 м. Київ вул. Введенська, 29/58
4. Міжміський код, телефон та факс (044)590-00-00 (044)590-00-00
5. Електронна поштова адреса kulish@rwsbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://rwsbank.com.ua/uploads/27-04-
2018.pdf

7. Вид особливої інформації відомості про 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

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-

нів 
(тис. грн)

вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо розмiщення грошових коштiв ПАТ 
«РВС БАНК» на вкладному (депозитному) рахунку, в тому числi для придбання 
депозитних сертифiкатiв, що розмiщуються Нацiональним банком України, в 
будь-яких банкiвських установах, у тому числi Нацiональному банку України та/
або територiальних управлiннях Нацiонального банку України – без обмежень 
граничної сукупної вартостi, але в межах дотримання в укладених правочинах 
вимог щодо лiмiтiв кредитування на проведення активно-пасивних операцiй з 
банками-контрагентами, встановлений на вiдповiдний перiод Кредитним 
комiтетом Банку (вартiсть активiв Банку станом на 31 грудня 2017 року стано-
вить 509 777 000,00 гривень, спiввiдношення граничної сукупної вартостi право-
чину до вартостi активiв Банку на дату останньої рiчної звiтностi не визначаєть-
ся).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
2 27.04.2018 254888.5 509777 50.00
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо надання гарантiй i поручительств на 
суму вiд двадцяти п’яти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi ПАТ «РВС БАНК» до п’ятдесяти вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «РВС БАНК».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
3 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi можуть 
вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, 
а саме згода на правочини щодо приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i 
фiзичних осiб – без обмежень граничної сукупної вартостi (вартiсть

активiв Банку станом на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Бан-
ку на дату останньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
4 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо залучення та розмiщення iноземної 
та/або нацiональної валюти на валютному ринку України та мiжбанкiвському 
ринку України – без обмежень граничної сукупної вартостi, але в межах дотри-
мання в укладених правочинах вимог щодо лiмiтiв кредитування на проведення 
активно-пасивних операцiй з банками-контрагентами, встановлений на 
вiдповiдний перiод Кредитним комiтетом Банку (вартiсть активiв Банку станом 
на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Банку на дату останньої 
рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
5 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо залучення та розмiщення iноземної 
валюти на мiжнародних ринках – без обмежень граничної сукупної вартостi, але 
в межах дотримання в укладених правочинах вимог щодо лiмiтiв кредитування 
на проведення активно-пасивних операцiй з банками-контрагентами, встанов-
лений на вiдповiдний перiод Кредитним комiтетом Банку (вартiсть активiв Банку 
станом на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Банку на дату остан-
ньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
6 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо розмiщення залучених грошових 
коштiв вiд iменi ПАТ «РВС БАНК» – без обмежень граничної сукупної вартостi, 
але в межах дотримання в укладених правочинах вимог щодо лiмiтiв кредиту-
вання на проведення активно-пасивних операцiй з банками-контрагентами, 
встановлений на вiдповiдний перiод Кредитним комiтетом Банку (вартiсть 
активiв Банку станом на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Бан-
ку на дату останньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення -  
0 штук.
7 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття
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цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо торгiвлi iноземною валютою на 
мiжнародних ринках – без обмежень граничної сукупної вартостi, але в межах 
дотримання в укладених правочинах вимог щодо лiмiтiв кредитування на про-
ведення активно-пасивних операцiй з банками-контрагентами, встановлений 
на вiдповiдний перiод Кредитним комiтетом Банку (вартiсть активiв Банку ста-
ном на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Банку на дату остан-
ньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.
8 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх гр аничної сукупної 
вартостi, а саме згода на − правочини щодо торгiвлi iноземною валютою на ва-
лютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою 
та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну 
iноземної валюти банкiв i агентiв] – без обмежень граничної сукупної вартостi, 
але в межах дотримання в укладених правочинах вимог щодо лiмiтiв кредиту-
вання на проведення активно-пасивних операцiй з банками-контрагентами, 
встановлений на вiдповiдний перiод Кредитним комiтетом Банку (вартiсть 
активiв Банку станом на 31 грудня 2017 року становить 509 777 000,00 гривень, 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину до вартостi активiв Банку 
на дату останньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.
9 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення

про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо придбання або вiдчуження права ви-
моги на виконання зобов’язань у грошовiй формi – без обмежень граничної су-
купної вартостi (вартiсть активiв Банку станом на 31 грудня 2017 року становить 
509 777 000,00 гривень, спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочину 
до вартостi активiв Банку на дату останньої рiчної звiтностi не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.
10 27.04.2018 0 509777 0
Зміст інформації:
«27» квiтня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «РВС 
БАНК» (надалi – «Емiтент») (протокол №27042018/05) прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинiв, якi мо-
жуть вчинятись Емiтентом протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної 
вартостi, а саме згода на правочини щодо яких є заiнтересованiсть – без обме-
жень граничної сукупної вартостi (вартiсть активiв Банку станом на 31 грудня 
2017 року становить 509 777 000,00 гривень, спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочину до вартостi активiв Банку на дату останньої рiчної звiтностi 
не визначається).
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 12 152 250 (дванадцять мiльйонiв сто 
п`ятдесят двi тисячi двiстi п`ятдесят), кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 12 052 250 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення - 12 052 250 штук, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук.

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

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

2. Найменування посади Кравець Владислав Iванович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.27

(дата)

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

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

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

Приватне акцІонерне това-
риство "ПолоГІвський олІй-
ноекстракцІйний Завод", 
00384147 , Запорізька Пологiвський р-н 70600 
м. Пологи вул. Ломоносова, 36 06165 2-37-22

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

26.04.2018 

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

www.mezpology.zp.ua

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариство 
"МетлайФ", 32109907, м. Київ, 
Шевченкiвський, 01032, м. Київ, 
Комiнтерну, 14 044-494-13-43 ,

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

26.04.2018

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

www.metlife.ua; stockmarket.gov.ua

рІчна ІнФорМацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "рІвнеаЗот", 
05607824, д/н, Рівне-17, Рівненський, 
Рiвненська область, 33017, Україна, 
(0362) 61-83-76

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

27.04.2018

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

 http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/zvitnist/
richnyi-zvit

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариство "укрГаЗ-
енерГо", 34003224 , Київська . 01004 
м. Київ вул. Червоноармiйська/Басейна, 1-3/2 
лiтера "А" 044 390 55 99

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

27.04.2018

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

www.ukrgazenergo.kiev/ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "РУБIЖАНСЬКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 01882551
3. Місцезнаходження 93006 м.Рубiжне вул.Менделєєва, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0645392210 0645370415

5. Електронна поштова 
адреса

law@rktk.com.ua

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

www.rktk.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 

припинено повноваження Голови Наглядової ради Пер Вiнге Фредериксен, 
паспорт № 202880547 виданий комуною Гентофте, Данiї 27.11.2007р. 
Пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень. Акцiями емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. по 
26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження члена Наглядової ради Джеремi Ендрю Арон, 
паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королiвством Великої Британiї 
та Пiвнiчної Iрландiї 10.11.2009р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї повно-
важень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження члена Наглядової ради Шпирь Вiктора Михайло-
вича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 10.09.1999р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї повнова-
жень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 
0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження члена Наглядової ради Мiнiної Марiї Геннадiївни, 
паспорт ЕК № 375135 виданий Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй 
областi 07.04.1997р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї повноважень. Част-
ка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121% на 
суму 25,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2017р. 
по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про обрання з 26.04.2018р. членом Наглядової ради 
Пола Кларка, паспорт № 801054078 виданий Королiвством Великобританїї 
27.04.2010р. Акцiями емiтента не володiє, та не є акцiонером. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займав наступнi по-
сади: Iнновацiї, Трансформацiї й Iнтеграцiя (ДС Смiт Саплай Енжин), Керу-
ючий директор (Смурфiт Каппа Рисайклинг), та Операцiйний директор в 
штатi компанiї ДС Смiт Пекеджiнг, що перебуває за адресою Леонардо да 
Винейлаан, 1831, Завентем. Брюссель, Бельгiя, що є основним мiсцем ро-
боти.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Наглядової 
ради Джеремi Ендрю Арона, паспорт № 308682395 виданий Сполученим 
Королiвством Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 10.11.2009р. Акцiями 
емiтента не володiє, та не є акцiонером. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – 
до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 рокiв займає посаду Головного Рад-
ника з питань Пакування, в компаниiї ДС Смiт Плс, що знаходиться в  
м.Лондон, Англiя.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Наглядової 
ради Шпирь Вiктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий 
Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областiї 10.09.1999р. Частка, 

якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121% на суму 
25,50грн., є акцiонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових 
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом 
останнiх 5 (п'яти) рокiв займає посаду Директора з розвитку Приватного 
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «АСКО-Донбасс Пiвнiчний», 
м.Київ.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., 
було прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Нагля-
дової ради Мiнiну Марiю Геннадiївну, паспорт ЕК № 375135 виданий 
Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областiї 07.04.1997р. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121% 
на суму 25,50грн., є акцiонером. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступ-
них чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займається пiдприємницькою 
дiяльнiстю.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Iсманицького Вiктора 
Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий Рубiжанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Пiдстава - закiнчення термiну дiї 
повноважень. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Задiраки Максима 
Анатолiйовича, паспорт КО № 471529 виданий Лисичанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 08.10.2002р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї 
повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, скла-
дає 0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мандича Iгоря 
Вiкторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубiжанським МВ УМВС 
України в Луганськiй областi 27.04.1999р. Пiдстава – закiнчення термiну дiї 
повноважень. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, скла-
дає 0,000007% на суму 1,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 
- з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Iсманицького Вiктора Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий 
Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi 15.01.1997р. Акцiями 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових 
зборiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом 
останнiх 5 рокiв займає посаду технiчний директор ПАТ «РКТК»  
м.Рубiжне.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Задiраку Максима Анатолiйовича, паспорт КО № 471529 виданий Лисичан-
ським МВ УМВС України в Луганськiй областi 08.10.2002р. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента, складає 0,000121% на суму 
25,50грн.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi по-
сади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх  
5 рокiв займає посаду директора заводу по виробництву гофротари  
ПАТ «РКТК» м.Рубiжне.

Рiчними загальними зборами емiтента, що вiдбулись 26.04.2018р., було 
прийнято рiшення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревiзiйної комiсiї 
Мандича Iгоря Вiкторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубiжанським 
МВ УМВС України в Луганськiй областi 27.04.1999р. Частка, якою володiє в 
статутному капiталi емiтента, складає 0,000007% на суму 1,50грн.. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу – до наступних чергових зборiв. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом своєї дiяльностi: протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв займає 
посаду юрисконсульта ПАТ «РКТК» м.Рубiжне.

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 Мiнiн Геннадiй Михайлович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.27

 (дата)

ПублIчне акцIонерне товариство 
“рубIЖанський картонно-тарний коМбIнат”
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк», 00039002, 01001, м. Київ, провулок 
Шевченка, 12, (044) 364-67-77

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії.

27.04.2018
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію.
www.pib.ua
4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ 
Україна», 21500646

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. у разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціюва-
ла проведення загальних зборів, результати розгляду питань по-
рядку денного. у разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються 
причини).

У 2017 році Загальні збори акціонерів проводились 4 рази. На рiчних 
Загальних зборах акцiонерiв, які відбулись 27.04.2017 року розглядалися 
питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку 
денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Промiнвестбанк».

3. Про звiт Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та 
ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту.

4. Про звiт Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та ухвалення 
рiшення за результатами розгляду звiту.

5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та 
ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту.

6. Про звiт зовнiшнього аудитора щодо перевiрки рiчної фiнансової 
звiтностi ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та затвердження заходiв за 
результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудитора.

7. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Промiнвестбанк» 
за 2016 рiк.

8. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ 
«Промiнвестбанк» та розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк.

9. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Промiнвестбанк» шля-
хом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.

10. Про затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ 
«Промiнвестбанк» i визначення перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення.

11. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промiнвестбанк», 
якому надаються повноваження:

- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками 
та акцiї повнiстю оплаченi);

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй;

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатверджен-

ня у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом 
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;

- письмового повiдомлення акцiонерiв, якi мають переважне право на 
придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi.

12. Про визначення уповноважених осiб ПАТ «Промiнвестбанк», яким 
надаються повноваження:

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;

- проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним 
товариством належних їм акцiй.

13. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк».

14. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
15. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ 

«Промiнвестбанк» та визначення осiб, уповноважених на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 31.08.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» та затвер-
дження Статуту в новiй редакцiї.

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 28.09.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк».

4. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
5. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ 

«Промiнвестбанк» та визначення осiб, уповноважених на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» та затвер-
дження нової редакцiї Статуту ПАТ «Промiнвестбанк».

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 14.12.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» i затверджен-
ня Статуту в новiй редакцiї.

4. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ 
«Промiнвестбанк» та Положення про Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» i 
затвердження положень в новiй редакцiї.

5. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
7. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «Промiнвестбанк».
8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк».
9. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради та 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» i визначення осiб, уповноваже-
них на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди запо-
внюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за ре-
зультатами звітного періоду, а саме зазначається інформація про 
суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахова-
них дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів. у разі якщо за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось, про це також зазначається).

Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду не 
приймалось.

директор Юридичного департаменту   с.а. Мороз

ПублІчне акцІонерне товариство 
«акцІонерний коМерцІйний ПроМислово-ІнвестицІйний банк
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ЦЕНТР» , 37119553 Київська д/н 
02002 м.Київ вул. Раїси Окипної , 8а +38 044 
393-74-00

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

27.04.2018

3. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.bankcenter.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ 
ХОРВАТ ЕЙСІ Україна», 33833362

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

26 квітня 2018 р. у м. київ відбулися річни 
збори акционеров Пат “кб “центр”. був 
присутній Єдиний акціонер Публічного 
акціонерного товариства «комерційний банк 
«центр» (надалі – ПАТ КБ «Центр»), що володіє 
100% голосів: хамед аліхані, громадянин 
Республіки Франція, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3049829518, 
паспорт громадянина Республіки Франція, тип Р, 
код країни FRA, паспорт №17FV12178, орган вида-
чі: Генеральне консульство Франції у м. Дубаї, 
дата видачі: 28 листопада 2017 року, місце 
проживання/перебування: Об’єднані Арабські 
Емірати, м. Дубаї, вул. Дубаї Маріна-Ла Верда-
Вілла, буд. 6 (далі по тексту – «акціонер»). На 
зборах затвердили такі питання: По першему 
питанню порядку денного вирішено:.річний звіт 
у складі річної фінансової звітності Банку за 
2017 рік. По другому питанню порядку денного 
вирішено: прибуток Банку за результатами 
фінансово-господарської діяльності за 2017 рік в 
сумі 2 349 035 грн. 98 коп. та направити його на 
рахунок нерозподіленого прибутку Банку. б) 
Дивіденди за результатами фінансово-
господарської діяльності Банку за 2017 рік не 
нараховувати і не виплачувати. По третьому 
питанню порядку денного вирішено:а) 
Припинити повноваження Голови Наглядової ради 
Банку - Абрамової Вікторії Петрівни.б) Припинити 
повноваження члена Наглядової ради Банку 
- Алєксєєнко Катерини Євгенівні.в) Припинити 
повноваження члена Наглядової ради Банку 
- Василюк Ельвіри Василівни.г) Припинити 
повноваження члена Наглядової ради Банку 
- Слободянюк Олени Дмитріївни.д) Припинити 
повноваження члена Наглядової ради Банку - Ра-
дзіховського Юрія Вікторовича.По четвертому 
питанню порядку денного вирішено:б) обрати 
членом Наглядової ради Банку - Алєксєєнко 
Катерину Євгенівну на строк до наступних річних 
зборів акціонерів Банку;в) обрати членом 
Наглядової ради Банку - Слободянюк Олену 
Дмитріївну на строк до наступних річних зборів 
акціонерів Банку;г) обрати незалежним членом 
Наглядової ради Банку - Василюк Ельвіру 
Василівну на строк до наступних річних зборів 
акціонерів Банку;д) обрати незалежним членом 
Наглядової ради Банку - Радзіховського Юрія 
Вікторовича на строк до наступних річних зборів 
акціонерів Банку.По п’ятому питанню порядку 
денного вирішено:а) затвердити умови договорів 
з Головою та членами Наглядової ради Банку 
(договори додаються до цього рішення);б) 
визначити, що члени Наглядової ради Банку

Алєксєєнко Катерина Євгенівна, Василюк Ельвіра Ва-
силівна, Радзіховський Юрій Вікторович та Слободя-
нюк Олена Дмитріївна здійснюють свої повноваження 
на безоплатній основі;в) Голові Наглядової ради Банку 
- Абрамовій Вікторії Петрівні встановити щомісячну ви-
нагороду у розмірі 10000 грн. 00 коп. Порядок виплати 
винагороди встановлюється у договорі із Головою На-
глядової ради;г) уповноважити Голову Правління Бан-
ку І. Л. Климовича на підписання договорів з Головою 
та членами Наглядової ради Банку.По шостому пи-
танню порядку денного вирішено:а) затвердити звіт 
Наглядової ради Банку про результати діяльності за 
2017 рік; б) затвердити звіт Правління Банку про ре-
зультати діяльності Банку за 2017 рік; в) затвердити 
звіт та висновок Ревізійної комісії Банку за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Банку 
за результатами 2017 року; г) за наслідками розгляду 
звіту Наглядової ради Банку про результати діяльності 
за 2017 рік визнати роботу Наглядової ради Банку за-
довільною; д) за наслідками розгляду звіту Правління 
Банку про результати діяльності Банку за 2017 рік ви-
знати роботу Правління Банку задовільною; є) за на-
слідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії 
Банку за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності Банку за результатами 2017 
року визнати роботу Ревізійної комісії Банку задовіль-
ною.По сьомому питанню порядку денного 
вирішено:Прийняти до уваги в подальшій роботі ау-
диторський висновок аудиторської фірми ТОВ «Кроу 
Хорват ЕйСі Україна» за результатами перевірки річ-
ної фінансової звітності Банку за 2017 рік.

6. Інформація про дивіденди.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Банку 
за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року
При-
мітки

2017 рік 2016 рік

активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 17 333 10 258
Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України

- -

Кошти в інших банках 7 - 745
Кредити та заборгованість клієнтів 8 170 672 148 302
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 63 101 10 007
Інвестиційна нерухомість 10 3 457 3 457
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток

2 265 1 631

Відстрочений податковий актив  27 22 3
Основні засоби та нематеріальні активи 11 11 799 7 971
Інші фінансові активи 12 572 8 915
Інші активи 13 27 564 1 566
Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та активи групи вибуття

- 24 174

усього активів 296 785 217029
Зобов'яЗання
Кошти банків 14 - -
Кошти клієнтів 15 80 474 79 974
Зобов’язання щодо поточного податку на 
прибуток

0 111

Резерви за зобов'язаннями 16 296 343
Інші фінансові зобов'язання 17 2 212 5 834
Інші зобов'язання 18 1 948 1 261
усього зобов'язань 84 930 87523
власний каПІтал
Статутний капітал
Незареєстровані внески до статутного 
капіталу

19
20

120 000
80 000

120 000
-

Резервні та інші фонди банку 5 904 5 904
Нерозподілений прибуток 5 951 3 602
усього власного капіталу 211 855 129 506
усього зобов'язань та власного капіталу 296 785 217 029

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік
При-
мітки

2017 рік 2016 рік

Процентні доходи 22 42 038 29 856

ПублІчне акцІонерне товариство «коМерцІйний банк «центр»
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Процентні витрати 22 (5 972) (3 060)
чистий процентний дохід 36 066 26 796
Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення кредитів та заборгованості 
клієнтів, коштів в інших банках

7, 8 (12 396) (4 927)

чистий процентний дохід після форму-
вання резерву під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках

23 670 21 869

Комісійні доходи 23 123 789 100 170
Комісійні витрати 23 (102 297) (89 557)
Результат від операцій з фінансовими інстру-
ментами, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток

- -

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж

- -

Результат від операцій з іноземною валютою 128 229
Результат від переоцінки іноземної валюти 100 35
Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення дебіторської заборгованості та 
інших фінансових активів

(50) 355

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 
зобов'язаннями

17 47 (116)

Інші операційні доходи 24 422 987
Адміністративні та інші операційні витрати 25 (43 177) (32 106)
Прибуток/(збиток) до оподаткування 2 632 1 866
Витрати на податок на прибуток 26 (283) (1 148)
Прибуток/(збиток) за рік 2 349 718
Інший сукупний дохід після оподаткування 
за рік

- -

усього сукупного (збитку)/доходу 
за рік

2 349 718

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, грн. 19,57 5,98 скори-

гований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, грн. 19,57 5,98
Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік

При-
міт-
ки

статут-
ний 

капітал

неза-
реє-

строва-
ний 

капітал

ре-
зервні 
та інші 
фонди 
банку

нерозпо-
ділений 

прибуток

усього 
влас-
ного 

капіта-
лу

Залишок на 31 
грудня 2015

120 000 - 5 904 2 884 128 788 

Прибуток за рік - - - 718 718
Інший сукупний 
дохід за рік

- - - - -

усього скупного 
доходу

- - - 718 718

Розподіл прибутку 
попереднього року 
до резервних та 
інших фондів

- - - - -

Емісія акцій - - - - -
Дивіденди - - - - -
Залишок на 31 
грудня 2016

120 000 - 5 904 3 602 129 506

Прибуток за рік - - - 2 349 2 349
Інший сукупний 
дохід за рік

- - - - -

усього скупного 
доходу

- - - 2 349 2 349

Розподіл прибутку 
попереднього року 
до резервних та 
інших фондів

- - - - -

Емісія акцій - 80 000 - - 80 000
Дивіденди - - - - -

Залишок на 31 
грудня 2017

120 000 80 000 5 904 5 951 211 855

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (прямий метод)
При-
мітки

2017 рік 2016 рік

ГрошовІ кошти вІд оПерацІйноЇ дІяльностІ
Процентні доходи, що отримані 40 356 31 556
Процентні витрати, що сплачені (5 947) (4 454)
Комісійні доходи, що отримані 124 739 100 170
Комісійні витрати, що сплачені (104 799) (89 557)
Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами

- -

Результат операцій з іноземною валютою 128 229
Інші отримані операційні доходи 422 987
Виплати на утримання персоналу, сплачені (18 267) (14 578)
Адміністративні та інші операційні витрати, 
сплачені

(24 910) (17 528)

Податок на прибуток, сплачений (1 047) (872)
Грошові кошти отримані/(сплачені) від 
операційної діяльності до змін в операцій-
них активах та зобов'язаннях

10 675 5 952

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових 
резервів у Національному банку України

- -

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших 
банках

- 141

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів

(33 084) (51 092)

Чисте (збільшення)/зменшення інших 
фінансових активів

8 088 (663)

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів (1 824) (7 723)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків - (2 019)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів 
клієнтів

475 42 591

Чисте збільшення/(зменшення) інших 
фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов’язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших 
зобов’язань

(1 120)

-

687

(33 414)

-

-
чисті грошові кошти, що отримані/ 
(використані) від операційної діяльності

(16 103) (46 227)

ГрошовІ кошти вІд ІнвестицІйноЇ дІяльностІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку 
на продаж

-

Надходження від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж

(53 094) (10 007)

Придбання основних засобів 11 (524) (3 280)
Надходження від реалізації необоротних 
активів, утримуваних до продажу

- 5 421

Придбання нематеріальних активів 11 (3 304) (127)
чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від інвестиційної діяльності

(56 922) (7 993)

ГрошовІ кошти вІд ФІнансовоЇ дІяльностІ
Незареєстровані внески в статутний капітал 80 000 -
чисті грошові кошти, що отримані/ 
(використані) від фінансової діяльності

80 000 -

вплив змін офіційного курсу національно-
го банку україни на грошові кошти та їх 
еквіваленти

100 35

чисте збільшення/(зменшення) грошових 
коштів та їх еквівалентів

7 075 (54 185)

Грошові кошти та їх еквіваленти на 
початок періоду

 6 10 258 64 443

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 
періоду

6 17 333 10 258

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 товари-

ство "Укрспецтрансгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 00157842

3. Місцезнаходження 77503 м.Долина Промислова, 
буд.3

4. Міжміський код, телефон та факс 0347725310 0347725311
5. Електронна поштова адреса trgaz@ustg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ustg.com.ua

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про виплату 
дивідендів

ПублIчне акцIонерне товариство 
“укрсПецтрансГаЗ”
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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 ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси Окипної, 8а
4. Міжміський код, телефон та факс 044-393-74-00 044-393-74-00
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Рішенням Акціонера ПАТ «КБ 

«Центр» від 26.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр». Посадова особа Абрамова 
Вікторія Петрівна (паспорт:згоди на розкриття паспортних данних немає), 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: до Рішення Акціоне-
ра.

Рішення про звільнення прийнято Рішенням Акціонера ПАТ «КБ 
«ЦЕНТР» від 26.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Слободянюк 
Олена Дмитріївна (паспорт:немає згоди на розкриття паспортних данних), 
яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: до 26.04.2018.

Рішення про звільнення прийнято ішення Акціонера ПАТ «КБ «ЦЕНТР» 
від 26.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення 
Акціонера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Василюк Ельвіра Василівна 
(паспорт: немає згоди на розкріття паспортних данних), яка займала поса-
ду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: до 26.04.2018.

Рішення про звільнення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр» 
від 26.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення 
Акционера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Алєксєєнко Катерина Євге-
нівна (паспорт: згоди на розкриття паспортних данних немає. ), яка займа-
ла посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: до 26.04.2018

Рішення про звільнення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр» 
від 26.04.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення 
Акціонера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Радзіховський Юрій Вікторо-
вич (паспорт: згоди на розкриття паспортних данних немає ), яка займала 
посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: до 26,04.2018

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ 
«Центр» від 26.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставі Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Абрамова Ві-
кторія Петрівна (паспорт:Немає згоди на розкриття паспортних данних ), 
призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: до наступних річних зборів акціонерів Банку . Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Економіст по фінан-
сової роботі ТОВ «ЕЛІНА, економіст по фінансової роботі ТОВ «ІМПРОД-
СНАБ», виконавчий директор «Промислові ініціативи» Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ «Центр» 
від 26.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Рішен-
ня Акціонера ПАТ «КБ «Центр». Посадова особа Алексєєнко Катеріна Євге-
нівна (паспорт: немає згоди на розкриття паспортних даних. ),  
призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: до наступних річних зборів акціонерів Банку. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «Райф-
файзен Банк Аваль» головний експер відділу регіональних менеджерів 
малого бізнесу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій  
особі: 0> акцій.

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ 
«Центр» 26.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на підставі 
Рішення Акционера ПАТ «КБ «Центр» Посадова особа Василюк Ельвіра 
Василівна (паспорт: немає згоди на розкриття паспортних данних), призна-
чена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: до наступних річних зборів акционерів Банку. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Причерноморське 
державне решіональні геологічне підприемство. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ 
«Центр» від 26.04.2018 р. Призначення посадової особи виконано на під-
ставіРішення Акціонерів ПАТ «КБ «Центр». Посадова особа Слободянюк 
Олена Дмитріївна (паспорт: немає згоди про надання паспортних данних ), 
призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: до наступних річних зборів акціонерів Банку. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ 
«СВ-Бетон», Голова Правління ПАТ «Миколаїв залізобетон», член Нагля-
дової Ради ПрАТ» Будевельний Альянс». Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про призначення прийнято Рішення Акціонера ПАТ «КБ 
«Центр» від 26.04.2018 р. Призначення по призначення Рішення Акціо-
нера ПАТ «КБ «Центр». Посадова особа Радзіховський Юрій Вікторовіч 
(паспорт:немає згоди про надання паспортних данних ), призначена на 
посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: до наступних річних зборів акціонерів Банку>. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник Гене-
рального директора ТОВ «ФІНОД», Радник Голови Правління ПАТ «КБ 
Преміум» керующій відділенням «Одеська регіональна дирекція ПАТ 
«КБ «Преміум». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:  
0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Климович І.Л.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2017.04.27

(дата)

Пат кб “центр”

II. текст повідомлення
26.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Публiчним акцiонерним 

товариством «Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» 
як єдиним акцiонером, що є 100% статутного капiталу Товариства, було 
прийнято рiшення №110 вiд 26.04.2018 року про виплату дивiдендiв.

Загальними зборами акцiонерiв - Публiчним акцiонерним товариством 
«Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним 
акцiонером, що є 100% статутного капiталу Товариства, було прийнято 
рiшення вiд 26.04.2018 №110 про складання перелiку осiб, якi мають право 
на отримання дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято 26.04.2018 
№110, станом на 21.05.2018 року.

Виплату дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято 26.04.2018 
№110, здiйснити безпосередньо акцiонеру Публiчному акцiонерному това-

риству «Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України» як єдиному 
акцiонеру, якому належить 100% статутного капiталу Товариства, в розмiрi 
1230987,41 грн. в повному обсязi шляхом переказу на банкiвський рахунок 
з 23.05.2018 по 15.06.2018 року.

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

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

2. Найменування посади Вовкiв Тарас Богданович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.26

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВЕРНУМ БАНК" , 36301800 м. Київ Дніпров-
ський 02094 місто Київ проспект Гагаріна Юрія, 
17-В (044)559-23-18

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

27.04.2018

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

http://vernumbank.com/zvitnist/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", 30373906

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

25.04.2017 проведено чергові річні загальні 
збори. Iнiцiатор проведення зборів: Акціонер – 
ТОВ «Люкс-Iнфо»; Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку 
денного: Акціонер – ТОВ «Люкс-Iнфо»; 
Вирiшив:1.Затвердити звіт Правління про 
результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 
2016 рік (додається).2. Визнати роботу 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» у 2016 році 
задовільною.3. Затвердити звіт Спостережної 
ради про результати діяльності ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» за 2016 рік (додається).4. Визнати 
роботу Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» у 2016 році задовільною.5. Затвердити 
річну звітність ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 
2016 рік (додається).6. Затвердити прибуток 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік в розмірі  
11 141 804 (одинадцять мільйонів сто сорок 
одна тисяча вісімсот чотири) грн. 64 коп.7. 
Відрахування до Резервного фонду, що 
створюється згідно з законодавством України 
шляхом щорічних відрахувань в розмірі не 
меншому ніж 5 відсотків від прибутку, 
здійснити в сумі 594 538 (п’ятсот дев’яносто 
чотири тисячі п’ятсот тридцять вісім) грн.  
98 коп.8. Загальні резерви не формувати.  
9. Розподілення залишку прибутку ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» за 2016 рік в розмірі 10 547 265 (десять 
мільйонів п’ятсот сорок сім тисяч двісті 
шістдесят п’ять) грн. 66 коп. здійснити окремим 
рішення Акціонера.10. Затвердити Висновок 
(Звіт) незалежного аудитора ТОВ «БЕЙКЕР 
ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки 
річної звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 
2016 рік (додається).11. Припинити з 25 квітня 
2017 року повноваження Голови та членів 
Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», а 
саме:- Голови Спостережної ради Ігнатченко 
Наталії Миколаївни;- члена Спостережної ради 
Марусіченко Розалії Хамзинівни;- члена 
Спостережної ради Мартиновського Олега 
Геннадійовича;- члена Спостережної ради 
Євтушенка Сергія Олексійовича;- члена 
Спостережної ради Горіцьку Лесю 
Миколаївну.12. Обрати з 26 квітня 2017 року 
членами Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК»:- Ігнатченко Наталію Миколаївну;- Мар-
тиновського Олега Геннадійовича;- Марусічен-
ко Розалію Хамзинівну;- Євтушенка Сергія 
Олексійовича;- Горіцьку Лесю Миколаївну.  
13. Обрати Ігнатченко Наталію Миколаївну 
Головою Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК». 14. Визнати Євтушенка Сергія 
Олексійовича та Горіцьку Лесю Миколаївну

незалежними членами Спостережної ради ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК».15. Визначити, що Голова 
Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
Ігнатченко Наталія Миколаївна та члени 
Спостережної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко 
Сергій Олексійович, Горіцька Леся Миколаївна 
перебувають з Банком в трудових відносинах, 
у відповідності до трудових контрактів.16. 
Голова Спостережної ради Ігнатченко Наталія 
Миколаївна та члени Спостережної ради 
Марусіченко Розалія Хамзинівна, Євтушенко 
Сергій Олексійович, Горіцька Леся Миколаївна 
здійснюють свої повноваження з оплатою праці 
відповідно до штатного розкладу ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» та умов трудового 
контракту.17. Визначити, що член Спостереж-
ної ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновський 
Олег Геннадійович перебуває з Банком в 
цивільно-правових відносинах та з ним 
укладається цивільно-правовий договір. 
18. Затвердити умови трудових контрактів та 
цивільно-правового договору, які укладаються 
з Головою та членами Спостережної ради ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК».19. Уповноважити Голову 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєва 
Олександра Аркадійовича на підписання 
трудових контрактів та цивільно-правового 
договору з Головою та членами Спостережної 
ради за формами, що додаються.20. Голові 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Соболєву О.А. 
або особі, яка буде ним уповноважена, 
забезпечити своєчасне надання (опублікуван-
ня) інформації щодо прийнятого рішення, у 
відповідності до вимог чинного законодавства 
України. Збори визнано такими, що відбулися. 
31.08.2017 проведено позачергові загальні 
збори. Iнiцiатор проведення зборiв: Акцiонер – 
ТОВ «Люкс-Iнфо»; Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного: Акцiонер – ТОВ «Люкс-Iнфо»; 
Вирішив: 1. Частину залишку прибутку в сумі 
10 080 000 (десять мільйонів вісімдесят тисяч) 
грн. 00 коп. направити на збільшення 
статутного капіталу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». 
2. Частину залишку прибутку в сумі 467 265 
(чотириста шістдесят сім тисяч двісті шістдесят 
п’ять) грн. 66 коп. направити на формування 
загальних резервів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». 
3. Збільшити статутний капітал ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» на 10 080 000 (десять мільйонів 
вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. за рахунок 
частини прибутку, отриманого за результатами 
діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за 2016 рік, 
шляхом збільшення номінальної вартості 
акцій.4. Здійснити випуск акцій ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» нової номінальної вартості, встановив-
ши новий розмір номінальної вартості однієї 
акції ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» в сумі 1 048 (одна 
тисяча сорок вісім) грн. 00 коп. та затвердити 
Рішення про випуск акцій нової номінальної 
вартості за формою, встановленою Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, що є додатком до цього Рішення. 
5. Внести зміни до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК», затвердити Статут ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» в новій редакції та уповноважити  
В.о. Голови Правління Савчука Олександра 
Миколайовича на підписання Статуту ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» в новій редакції. 26.10.2017 
проведено позачергові загальні збори. Iнiцiатор 
проведення зборiв: Акцiонер – ТОВ «Люкс-
Iнфо»; Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: Акцiонер – 
ТОВ «Люкс-Iнфо»; Вирішив:1. Викласти у новій 
редакції та затвердити: - Принципи (Кодекс) 
корпоративного управління ПАТ«ВЕРНУМ 
БАНК» (Додаток № 1 до Рішення);

ПублІчне акцІонерне товариство “вернуМ банк”
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 - Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до Рішення);- По-
ложення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» (Додаток № 3 до Рішення);- Положення 
про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток 
№ 4 до Рішення).2. Встановити, що затверджені 
Принципи (Кодекс) корпоративного управління 
ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення), 
Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до Рішення), По-
ложення про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» (Додаток № 3 до Рішення), Положення про 
Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 4 до 
Рішення) набирають чинності 26 жовтня 2017 
року.3. Вважати такими, що втратили чинність  
26 жовтня 2017 року Принципи (Кодекс) корпора-
тивного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК», затвер-
джені рішенням Акціонера № 25 від 16.12.2016 
року, Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затверджене рішенням Ак-
ціонера № 23 від 01.07.2016 року, Положення про 
Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», затвер-
джене рішенням Акціонера № 19 від 22.12.2015 
року, Положення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК», затверджене рішенням Акціонера № 19 
від 22.12.2015 року.4. Уповноважити Голову Прав-
ління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченка Є.А. підпи-
сати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпора-
тивного управління ПАТ«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток 
№ 1 до Рішення), Положення про Загальні збори 
акціонерів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 2 до 
Рішення), Положення про Спостережну раду ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 3 до Рішення), По-
ложення про Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» 
(Додаток № 4 до Рішення).08.12.2017 проведено 
позачергові загальні збори. Iнiцiатор проведення 
зборів: Акціонер – ТОВ «Люкс-Iнфо»; Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку 
денного: Акціонер – ТОВ «Люкс-Iнфо»; Вирішив:

1. Враховуючи зміни до законодавства України та 
з метою вдосконалення роботи Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» викласти у новій ре-
дакції та затвердити Положення про Спостережну 
раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до 
Рішення).2. Встановити, що затверджене Поло-
ження про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ 
БАНК» (Додаток № 1 до Рішення), набирає чин-
ності 11 грудня 2017 року.3. Вважати таким, що 
втратило чинність 11 грудня 2017 року Положення 
про Спостережну раду ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», за-
тверджене рішенням Акціонера № 29 від 26 жов-
тня 2017 року.4. Уповноважити Голову Правління 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Панченка Є.А. підписати 
нову редакцію Положення про Спостережну раду 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (Додаток № 1 до Рішення).

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 443446 347573
Грошові кошти та їх еквіваленти 30659 37747
Кошти в інших банках 30659 37747
Кредити та заборгованість клієнтів 296142 228258
Усього зобов'язань 257847 164058
Кошти банків 18246 2
Кошти клієнтів 202431 139203
Усього власного капіталу та частка 
меншості

185599 183515

Статутний капітал 220080 169500
Чистий прибуток/(збиток) 1 145 11 142
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

6,05 65,74

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

6,05 65,74

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ство "Нiкопольський 
хлiбокомбiнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00381381
3. Місцезнаходження 53207 Нiкополь 

Першотравнева 22/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0566 691-660 0566 680-180

5. Електронна поштова 
адреса

office@nhk.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації
7. Вид особливої інформації прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на 
вчинення значних 
правочинів

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 27 квiтня 

2018 року керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства», вiдповiдно до протоколу загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» № 1 вiд 27.04.2018 р, при-
йнято рiшення надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладан-
ня) Товариством значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом (характе-
ром) яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, 
прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання 
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових 
прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв за-

безпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/
або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-
продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права ви-
моги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, договорiв перевезення; 
договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських 
договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товари-
ством. Пiд значним правочином слiд також розумiти вчинення (укладання), 
пов’язаних з значними правочинами, будь-яких iнших правочинiв, договорiв 
i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв (угод/
контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися Товари-
ством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, вартiсть кож-
ного з яких (правочинiв) перевищує 10 вiдсоткiв, становить 25 i бiльше та 
50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, але не бiльше 200 000 000,00 грн. 

Гранична сукупна вартiсть всiх таких правочинiв не повинна перевищу-
вати 800 000 000 (вiсiмсот мiльйонiв) гривень на день вчинення таких 
правочинiв.

Вартiсть активiв ПрАТ «Нiкопольський хлiбокомбiнат» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 130860 тис.грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПрАТ «Нiкопольський 
хлiбокомбiнат» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  
(у вiдсотках): 611,34 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:16363316. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:14895180. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 14895180, «проти» прийняття 
рiшення - 0. 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Рудовський Юрiй Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.27

(дата)

Приватне акцIонерне товариство 
“нIкоПольський хлIбокоМбIнат”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIчне акцIонерне 

товариство 
"вернуМ банк"

2. Код за ЄДРПОУ 36301800
3. Місцезнаходження 02094 м. Київ пр-т Гагарiна Юрiя, 

будинок 17-В
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442911178 0442911178

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

www.vernumbank.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 

вiдповiдно до вимог п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Iгнатченко Наталiї Миколаївни з 27.04.2018 р. 
Iгнатченко Н.М. володiє часткою в розмiрi 100 % статутного капiталу 
емiтента опосередковано. На данiй посадi перебувала з 26.04.2017. Зазна-
чена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2017 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Iгнатченко Наталiю Миколаївну. Iгнатченко Н.М. 
володiє часткою в розмiрi 100% статутного капiталу емiтента опосередко-
вано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
сади, якi обiймала Iгнатченко Н.М. протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ 
«ВЕРНУМ БАНК» - Голова Спостережної ради; ТОВ «ЛЮКС-IНФО» - ди-
ректор; ПП «АВТО-АКТИВ» - консультант, генеральний директор. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на 
строк до припинення повноважень.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
вiдповiдно до вимог п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Марусiченко Розалiї Хамзинiвни з 27.04.2018 р. 
Марусiченко Р.Х. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На 
данiй посадi перебувала з 26.04.2017. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
вiдповiдно до вимог п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновського Олега Геннадiйовича з 
27.04.2018 р. Мартиновський О.Г. не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. На данiй посадi перебував з 26.04.2017. Зазначена особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
вiдповiдно до вимог п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Євтушенка Сергiя Олексiйовича з 27.04.2018 р. 
Євтушенко С.О. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На 
данiй посадi перебував з 26.04.2017. Зазначена особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надавала

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
вiдповiдно до вимог п.2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Спостережної 
ради ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Горiцької Лесi Миколаївни з 27.04.2018 р. 
Горiцька Л.М. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. На данiй 
посадi перебувала з 26.04.2017. Зазначена особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надавала.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2018 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Мартиновського Олега Геннадiйовича. Мартинов-
ський О.Г. не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав 
Мартиновський О.Г. протягом останнiх п’яти рокiв: Благодiйний фонд «Роз-
виток Київщини» - президент; ТОВ «Технологiї Комфорту» - генеральний 
директор; ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - член Спостережної ради. Посадова осо-
ба згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на 
строк до припинення повноважень.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2018 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Марусiченко Розалiю Хамзинiвну. Марусiченко Р.Х. не 
володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Марусiченко Р.Х. 
протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - начальник управлiння 
справами, начальник господарського вiддiлу, член Спостережної ради. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу 
обрано на строк до припинення повноважень.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31, 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2018 року. членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Євтушенка Сергiя Олексiйовича. Євтушенко С.О. не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Євту-
шенко Сергiй Олексiйович займав такi посади: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - 
член Спостережної ради, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - заступник Голови 
Правлiння; ПАТ «КБ «Акордбанк» - начальник управлiння безпеки. Посадо-
ва особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано 
на строк до припинення повноважень. Євтушенко С.О. визнаний незалеж-
ним членом Спостережної ради.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2018 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Горiцьку Лесю Миколаївну. Горiцька Л.М. не володiє 
часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала Горiцька Л.М. протягом 
останнiх п’яти рокiв: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - член Спостережної ради; рад-
ник Голови Правлiння; начальник вiддiлу внутрибанкiвських операцiй 
управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi; ПП «Будтехнологiї» - голо-
вний бухгалтер. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
давала. Особу обрано на строк до припинення повноважень. Горицька Л.М. 
визнана незалежним членом Спостережної ради.

Рiшенням акцiонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вiд 27.04.2018 року № 31 
прийнято рiшення обрати з 28.04.2018 року членом Спостережної ради 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Новiкова Олександра Миколайовича. Новiков О.М. 
не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав Новiков О.М. 
протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник управлiння кураторiв банкiв Де-
партаменту банкiвського нагляду Нацiонального банку України. Посадова 
особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на 
строк до припинення повноважень. Новiков О.М. визнан незалежним чле-
ном Спостережної 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 Панченко Є.А.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.27

(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство" 
Науково-виробничий центр 
"Борщагiвський хiмiко-
фармацевтичний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 23518596

3. Місцезнаходження 03134 м. Київ вул. Миру,17
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 406-03-09 (044) 406-03-09

5. Електронна поштова адреса olga-a@bhfz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://bcpp.com.ua/shareholders

ПублIчне акцIонерне товариство “науково-виробничий центр 
“борЩаГIвський хIМIко-ФарМацевтичний Завод”
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПублIчне акцIонерне 
товариство «рвс банк», 
39849797 м. Київ Подiльський 04071 
м. Київ вул. Введенська, буд. 29/58 
80445900000

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

27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну 
інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РСМ 
УКРАЇНА», 21500646 ТОВ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФIРМА «РСМ УКРАЇНА», 
21500646

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

вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

дата проведення 28.03.2017
кворум зборів** 100
опис Станом на 28 березня 2017 року, ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
БIЗНЕС ГРУПА», код за ЄДРПОУ 33639580, є 
власником 100% (сто вiдсоткiв) вiд зареєстрованого 
випуску акцiй ПАТ «РВС БАНК». Вiдповiдно до 
частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» повноваження загальних зборiв 
акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером 
одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» до товариства з одним 
акцiонером не застосовуються положення статей 
33-48 цього Закону щодо порядку скликання та 
проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства. Iнiцiатор розгляду питання порядку 
денного - Акцiонер Товариства. Результати 
розгляду питань порядку денного, якi прийнятi 
Рiшенням Акцiонера Товариства №280317/01 вiд 
28.03.2017: 1. Здiйснення продажу нерухомого 
майна, що належить банку в м. Обухiв

вид загальних 
зборів*

чергові позачергові
X

дата проведення 25.04.2017
кворум зборів** 100
опис Станом на 25 квiтня 2017 року, ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «УКРАЇНСЬКА 
БIЗНЕС ГРУПА», код за ЄДРПОУ 33639580, є 
власником 100% (сто вiдсоткiв) вiд зареєстрованого 
випуску акцiй ПАТ «РВС БАНК». Вiдповiдно до 
частини другої статтi 49 ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» повноваження загальних зборiв 
акцiонерiв Банку здiйснюється єдиним акцiонером 
одноосiбно.
Згiдно з частиною першою статтi 49 ЗУ «Про 
акцiонернi товариства» до товариства з одним 
акцiонером не застосовуються положення статей 
33-48 цього Закону щодо порядку скликання та 
проведення загальних зборiв акцiонерного 
товариства. Iнiцiатор розгляду питання порядку 
денного – Акцiонер Товариства. Результати розгляду 
питань порядку денного, якi прийнятi Рiшенням 
Акцiонера Товариства №25042017/01 вiд 25.04.2017:

1. Затвердження звiту Правлiння ПАТ «РВС БАНК» про 
результати дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» у 2016 роцi, та 
затвердження основних напрямiв дiяльностi ПАТ «РВС 
БАНК» на 2017 рiк
2. Затвердження Звiту Наглядової ради Банку про результати 
дiяльностi Банку у 2016 роцi.
3. Прийнято до вiдома звiт та висновки зовнiшнього аудитора, 
що складенi за результатами аудиторської перевiрки 
фiнансової звiтностi ПАТ «РВС БАНК» вiдповiдно до вимог 
Мiжнародних стандартiв аудиту, Нацiональних стандартiв 
аудиту та Положення про порядок подання банками до 
Нацiонального банку України аудиторських звiтiв за 
результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, 
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку 
України вiд 09 вересня 2003 року № 389 (зi змiнами та 
доповненнями) для представлення в Нацiональний банк 
України; а також звiт та висновки зовнiшнього аудитора, що 
складенi за результатами аудиторської перевiрки фiнансової 
звiтностi ПАТ «РВС БАНК» у вiдповiдностi з вимогами 
Мiжнародних стандартiв аудиту для представлення у Фонд 
гарантування вкладiв фiзичних осiб, Нацiональну комiсiю з 
цiнних паперiв та фондового ринку.
4. Затверджено фiнансовий звiт ПАТ «РВС БАНК» за 2016 рiк, 
складений за мiжнародними стандартами фiнансової 
звiтностi, та результати дiяльностi ПАТ «РВС БАНК» за 2016 
рiк.
5. Прийняття рiшення про покриття збиткiв, отриманих 
ПАТ «РВС БАНК» у 2016 роцi.
6. Прийняття рiшення про виплату рiчних дивiдендiв та 
затвердження їх розмiру.
7. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради 
ПАТ «РВС БАНК».
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 
Наглядової ради ПАТ «РВС БАНК» та обрання 
(перепризначення/переобрання) членiв Наглядової ради 
ПАТ «РВС БАНК».
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або 
трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ «РВС 
БАНК», встановлення розмiру винагороди голови та iнших 
членiв Наглядової Ради ПАТ «РВС БАНК», у тому числi 
заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання осiб, якi 
уповноважуються на пiдписання договорiв (контрактiв) з 
Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ «РВС 
БАНК».

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

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

найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 509 777 337 464
Грошові кошти та їх еквіваленти 234 547 88 543
Кошти в інших банках 561 −
Кредити та заборгованість клієнтів 27 930 12 560
Усього зобов'язань 298 623 88 996
Кошти банків 10 016 -
Кошти клієнтів 265 868 68 920
Усього власного капіталу та частка меншості 211 154 248 468
Статутний капітал 300 039 300 039
Резервні та інші фонди банку 9 400 9 400
Чистий (збиток)/прибуток (37 314) (61 070)
Чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцію (грн.) (3,07) (5,02)
Скоригований чистий (збиток)/прибуток на одну 
просту акцію (грн.)

(3,07) (5,02)

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

II. текст повідомлення
На Загальних Зборах Акцiонерiв (Протокол 2018-2 вiд 26.04.2018р.) при-

йнято рiшення:
Затвердити наступний розподiл чистого прибутку товариства за 2017 рiк 

у розмiрi 104479000 грн.:
- 83777000 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцiю виробництва;
- 20702000 грн. - на виплату дивiдендiв.
За пiдсумками 2017 року затвердити розмiр дивiдендiв на 1 акцiю – 2000 

(двi тисячi) гривень, 00 коп.
Виплатити дивiденди за 2017 рiк безпосередньо акцiонерам на їх банкiвськi 

рахунки та/або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв у строк до 
26.10.2018 року. Встановити дату складення Перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв – 15 травня 2018 року. Дозволити виплату дивiдендiв час-
тинами, в залежностi вiд наявних грошових коштiв на рахунках 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 Здаревська Юлiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.04.27

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Акцiонерний комерцiйний 
промислово-iнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77 (044) 279-34-95
5. Електронна поштова адреса tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.pib.ua

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

II. текст повідомлення
У вiдповiдностi з п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товари-

ства» рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 
(далi – Банк) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.12.2017 (Протокол 
№45) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Герхард Вальдхайм перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк» 4,5 мiсяцiв з моменту останнього обрання. Акцiями банку 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi з п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 
(далi – Банк) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.12.2017 (Протокол 
№45) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Клаус Малле перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк» 4,5 мiсяцiв з моменту останнього обрання. Акцiями банку 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi з п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 
(далi – Банк) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.12.2017 (Протокол 
№45) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Лука Переттi перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк» 4,5 мiсяцiв з моменту останнього обрання. Акцiями банку 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi з п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 
(далi – Банк) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.12.2017 (Протокол 
№45) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Краснов Iгор Сергiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк» 4,5 мiсяцiв з моменту останнього обрання. Акцiями банку 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi з п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 
(далi – Банк) 26 квiтня 2018 року прийнято рiшення про припинення повно-
важень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 14.12.2017 (Протокол 
№45) на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Наумлiнський Антон Володимирович перебував на посадi Члена Нагля-
дової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4,5 мiсяцiв з моменту останнього обран-
ня. Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Герхард Вальдхайм обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: Член Ради директорiв, голова iнвестицiйного комiтету 
«Werner Reimers Foundation», Нiмеччина; Член Консультативної ради 
«Scope Ratings», Нiмеччина; керуючий директор «Petersen, Waldheim & Cie. 
GmbH», Нiмеччина. Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 

Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Клаус Малле обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2003 - 2017 - партнер та керуючий директор «Accenture 
GmbH», Австрiя; в даний час - керуючий директор «К-Malle 
Untemehmensbaratung GmbH», Австрiя. Акцiями банку не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Лука Переттi обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: KAMCA TRADING SA, партнер; PHOENIX SRL, парт-
нер; JULIS BAER, радник. Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Базiн Дмитро Валерiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 13.05.2013 по 27.02.2015 - 
керiвник Управлiння мiжнародних проектiв Дирекцiї з правових, корпоратив-
них i регулятивних питань ТОВ «Нордголд Менеджмент»; з 02.03.2015 по 
30.04.2015 - керiвник юридичної служби ТОВ «СЗРК»; з 05.05.2015 по 
14.10.2016 - директор Юридичного департаменту АЛ «Уранiум Уан Груп»; з 
17.10.2016 по 26.06.2017 - директор Юридичного департаменту АНО 
«Агентство Далекого Сходу по залученню iнвестицiй i пiдтримки експорту»; 
з 27.06.2017 по т.ч. - керуючий директор Департаменту правового супрово-
ду Правової дирекцiї Внєшекономбанку. Акцiями банку не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до на-
ступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.

Геворкян Руслан Алексанович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: з липня 2006 по сiчень 2013 - провiдний 
експерт/менеджер ЗАТ «Делойт i Туш СНД»; з сiчня 2013 по березень 2014 - 
керiвник служби внутрiшнього аудиту ЗАТ «Кiвi» (Група Qiwi plc (NASDAQ); з 
березня 2014 по жовтень 2016 - фiнансовий директор ТОВ «Хотель менедж-
мент» (Ritz Carlton)/ТОВ КК «Охотний ряд» (Metropol); з жовтня 2016 по т.ч. - 
керуючий директор Департаменту бiзнес-планування та контролю дочiрнiх i 
залежних товариств Внєшекономбанку. Акцiями банку не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» рiчними Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року 
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку вiд 26.08.2016 (Протокол №41) термiном на 3 роки.

Патюлiна Варвара Вiкторiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 1 рiк 8 мiсяцiв з моменту останнього обрання. 
Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» рiчними Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року 
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку вiд 26.08.2016 (Протокол №41) термiном на 3 роки.

Пантелєєв Олександр Олександрович перебував на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 1 рiк 8 мiсяцiв з моменту останньо-
го обрання. Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

У вiдповiдностi до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» рiчними Загальними 
зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року 
прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку вiд 26.08.2016 (Протокол №41) термiном на 3 роки.

Бiдний Олександр Валентинович перебував на посадi Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 1 рiк 8 мiсяцiв з моменту останнього обрання. 
Володiє 1130 шт. акцiй ПАТ «Промiнвестбанк».Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 осiб строком на  
3 роки.

ПублIчне акцIонерне товариство “акцIонерний коМерцIйний ПроМислово-IнвестицIйний банк”
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Кузнецов Iван Iгорович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
«Промiнвестбанк». Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: листопад 2006 - лютий 2015 - заступник головного фiнансового дирек-
тора, керiвник проекту, начальник управлiння лiзингових операцiй АКБ 
«СОЮЗ» (ВАТ); березень 2011 - квiтень 2015 - Генеральний директор, Пре-
зидент ТОВ «СОЮЗ Лiзинг»; з квiтня 2015 по т.ч. - заступник начальника 
управлiння зовнiшнiх перевiрок, директор Департаменту аудиту дочiрнiх i 
залежних товариств Внєшекономбанку. Акцiями банку не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 осiб строком на 3 
роки.

Пантелєєв Олександр Олександрович обраний на посаду Члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: квiтень 2012 - липень 2017 - начальник Управлiння 
зовнiшнiх перевiрок Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку; з 
липня 2017 по т.ч. - директор Департаменту аудиту дочiрнiх компанiй i 
дочiрнiх i залежних товариств Служби внутрiшнього контролю Внєшеконом-

банку. Акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

За пiдсумками кумулятивного голосування рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 квiтня 2018 року обрано 
Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 осiб строком на 3 роки.

Бiдний Олександр Валентинович обраний на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Етуаль». Володiє 1130 шт. акцiй ПАТ 
«Промiнвестбанк». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

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

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

2. Найменування посади Мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.04.27
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезна-
ходження, міжміський код та 
телефон емітента

Привате акцIонерне 
товариство "Завод 
"нева", 14307972Хмельницька , 
Хмельницький, 29025, Хмельницький, 
вул. Курчатова, 6 0382550423,

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

29.04.2018 року

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

29.04.2018 року

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

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

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

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

Приватне акцІонерне 
товариство "новоодесь-
кий райаГрохІМ" 05490150 03115, 
м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 
121-В 0516721274

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

30 квітня 2018 року

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

agro-novaodesa.com.ua

рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцIонерне товариство По МатерIально - 
технIчноМу I сервIсноМу ЗабеЗПеченнЮ 
«тростянецьрайаГротехсервIс», 00902211, Вінниць-
ка обл. Тростянецький р-н 24300 Тростянець НАКОНЕЧНОГО, будинок 15, 
корпус А, (04343) 2-29-79

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.00902211.pat.ua

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

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

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

Приватне акцIонерне то-
вариство "львIвський 
хлIбоЗавод №1", 
05492054Львівська , -, 79022, м. Львiв, 
вул.Городоцька, 168 (032) 297-72-94,

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

30.04.2018

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

http://lvivhlibzd1.at.ua/

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

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

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

Приватне акцIонерне 
товариство "львIвський 
хлIбокоМбIнат", 
22365920Львівська , -, 79019, м.Львiв, 
вул.Схiдна, 45 (032) 252-01-64 ,

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

30.04.2018

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

http://lvivhlibkt.at.ua/

рІчна ІнФорМацІя 
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцIонерне товариство «вIнницьке 
уПравлIння МеханIЗацIЇ № 574», 01415944, Україна Ві-
нницька обл. Ленiнський р-н 21037 м.Вiнниця вул.Черняховського, 6 -а, 
(0432) 68-06-46

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.vmmn574.com.ua
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річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. основні відомості про емітента
1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, місце-
знаходження, між-
міський код та те-
лефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЧОРНО-
МОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" , 14312980 
Миколаївська Заводський 54000 місто Миколаїв 
Індустріальна, 1 0552 41 41 86

2. Дата розкриття 
повного тексту річ-
ної інформації у за-
гальнодоступній ін-
формаційній базі 
даних Комісії

27.04.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну ін-
формацію

14312980.smida.gov.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітнос-
ті

ТОВ АФ «Профі-Аудит», 30768778

5. Інформація про 
загальні збори (роз-
діл заповнюється у 
випадку, якщо емі-
тент - акціонерне 
товариство)

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 
19.04.2017 року. Кворум зборів: 99,998733% до 
загальної кількості голосів.
Збори призначені рішенням Наглядової ради 
(Протокол № 1 від 28.02.2017 р.)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведен-
ня Зборів.
3. Звіт Дирекції за 2016 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки 
діяльності протягом звітного періоду.
Рішення: Прийняти до відома звіт Дирекції за 
2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати 
діяльність Дирекції протягом звітного періоду задо-
вільною.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом 
звітного періоду.
Рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради 
Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду 
звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом 
звітного періоду задовільною.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо 
фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік.
Рішення:Затвердити висновок аудитора щодо 
фінансової звітності за 2016 рік та затвердити 
річний звіт Товариства за 2016 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товари-
ства
Рішення: Збитки Товариства за 2016 рік, що 
становлять 169 668 тис. грн., покрити за рахунок 
прибутків майбутніх періодів.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
Рішення не прийнято.:
8. Внесення змін до Статуту Товариства та 
затвердження його в новій редакції. Визначення 
уповноважених осіб для підписання та державної 
реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства 
шляхом його викладення у новій редакції та 
затвердити Статут в новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової 
ради.
Рішення: Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства: Павлової Жанни 
Миколаївни, Гераніна Олексія Михайловича, 
Сотнікова Антона Віталійовича.

10. Визначення кількісного складу Наглядової 
ради.
Рішення: Визначити кількісний склад Наглядової 
ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.
11. Обрання членів Наглядової ради.
Рішення: Членами Наглядової ради обрано: 
Павлова Жанна Миколаївна, Геранін Олексій 
Михайлович, Сотніков Антон Віталійович, Бойко 
Артем Станіславович, Коваленко Ярослав 
Валерійович
12. Затвердження умов договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради (в т.ч. 
встановлення розміру винагороди), обрання 
особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради.
Рішення: Затвердити умови цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради Товариства, 
в тому числі визначити, що члени Наглядової ради 
здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.
Обрати Генерального директора Товариства – ке-
руючого санацією уповноваженою особою, якій 
надаються повноваження підписати від імені 
Товариства цивільно-правові договори з членами 
Наглядової ради.
Вид загальних зборів - позачергові. Дата прове-
дення: 08.12.2017 року. Кворум зборів: 80,34756% 
до загальної кількості голосів.
Позачергові Загальні збори було скликано за 
ініціативою Наглядової ради (Протокол № 7 від 
26.10.2017р.)
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведен-
ня Зборів.
3. Прийняття рішення щодо реорганізації 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків 
до нової юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА 
КОМПАНІЯ "КОРВЕТ".
Рішення: Розпочати процес реорганізації 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків 
до нової юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА 
КОМПАНІЯ "КОРВЕТ" без припинення ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".
4. Прийняття рішення про порядок і умови виділу з 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
частини майна, прав та обов'язків до нової 
юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ 
"КОРВЕТ".
Рішення: Розробити та затвердити План виділу, 
зокрема порядок і умови виділу з ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" частини майна, 
прав та обов'язків до нової юридичної особи – 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ "КОРВЕТ" відповідно 
до статті 86 Закону України "Про акціонерні 
товариства". Уповноважити Наглядову раду 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" у 
термін до 15 лютого 2018 року розробити та 
затвердити проект Плану виділу; підготувати та 
затвердити пояснення до умов Плану виділу та 
схвалити розподільчий баланс. У термін до 30 
березня 2018 року винести проект Плану виділу та 
розподільчий баланс на розгляд та затвердження 
загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".
5. Прийняття рішення про створення нової 
юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ПублІчне акцІонерне товариство “чорноМорський суднобудІвний Завод”
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ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ 
"КОРВЕТ" із зазначенням: розміру його статутного 
капіталу; кількості, типу, номінальної вартості 
акцій, що планується випустити.
Рішення: Створити нову юридичну особу - 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНО-
БУДІВНА КОМПАНІЯ "КОРВЕТ", запланований 
статутний капітал якого становитиме 5 167 820,8 
гривень та буде складатися з 516 782 080 штук 
простих іменних акцій, номінальною вартістю 
0,01 гривні за одну акцію.
6. Прийняття рішення про визначення складу 
комісії з виділу, яка буде здійснювати реорганіза-
цію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 
шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків 
до нової юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА 
КОМПАНІЯ "КОРВЕТ".

Рішення: Створити комісію з реорганізації (виділу), 
яка буде здійснювати реорганізацію ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОР-
СЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" шляхом виділу 
частини майна, прав та обов'язків до нової 
юридичної особи – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СУДНОБУДІВНА КОМПАНІЯ 
"КОРВЕТ" без припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОМОРСЬКИЙ 
СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", складати розподільчий 
баланс, в наступному складі:
Голова комісії: Остапенко Олександр Вікторович, 
Генеральний директор – керуючий санацією;
Члени комісії: Хадаріна Раїса Іванівна, Головний 
бухгалтер; Коваленко Ярослав Валерійович, 
менеджер проекта 58250.

6. Інформація про дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

річна інформація емітента за 2017 рік.
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Ужгородський завод «Електродвигун», 04676533, Закарпатська , Ужго-
родський, 88000, Ужгород, Олександра Блистiва (Краснодонцiв), 1 

0312660802. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
uzed.emitents.net.ua

директор  бейреш л. л.

Приватне акцIонерне товариство 
«уЖГородський Завод «електродвиГун»

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМПЛЕКС «ДРУЖБА», 38932276, Україна Донецька обл. 84313 
мiсто Краматорськ вулиця Орджонiкiдзе, будинок 10, (050) 648-28-41

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://38932276.smida.gov.ua/

Приватне акцIонерне товариство «коМПлекс «друЖба»

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

товариство З обМеЖеноЮ 
вIдПовIдальнIстЮ "Завод 
"Галичина", 33513052Волинська , 
Луцький, 43000, м. Луцьк, Кременецька, 
буд. 38 (0332) 200 129,

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

26.04.2018

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

33513052.infosite.com.ua

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

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцIонерне товариство «Мако холдIнГ», 
34436105, Донецька обл. 84313 мiсто Краматорськ вулиця Олекси 
Тихого, будинок 10, (050) 648-28-41

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://34436105.smida.gov.ua/

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

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство "киЇвське будIвельно-
МонтаЖне уПравлIння "При-
ладбудМонтаЖ", 05414918м. Київ , 
Шевченкiвський, 01135, м.Київ, вулиця Павла 
Пестеля, 11а 0442365046,

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

30.04.2018

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

http://05414918.smida.gov.ua

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

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

товариство З обМеЖе-
ноЮ вIдПовIдальнIстЮ 
"вест ойл ГруП", 34524327Во-
линська , Луцький, 43010, м. Луцьк, 
вул. Кременецька, 38 (0332) 200 938,

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

26.04.2018

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

34524327.infosite.com.ua



№82, 30 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

479

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПублІчне 
акцІонерне товариство «ЗаПорІЖнерудПроМ» 
2.Код за ЄДРПОУ: 00292333 3.Місцезнаходження: 69014 м.Запоріжжя, 
вул.М.Краснова, 12-а 4.Міжміський код, телефон та факс: (061)228-28-84, 
(061)228-28-84 5.Електронна поштова адреса: marinaem@zpnerudprom.
com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://00292333.smida.gov.ua  
7.Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ІІ. Текст 
Повідомлення Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% 
або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (яка складає 66572тис.грн), при цьому гранична 
сукупна вартість правочинів щодо придбання цінних паперів (акцій, обліга-
цій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.) не повинна перевищувати 
100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 66572тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 52456696шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструва-
лись для участi у зборах 33456605шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «ЗА» 33456605 шт, що складає 100% від кількості голосів акці-
онерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій, та 63,779474% від загальної кількості 
акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0шт. Загаль-
ними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) прийняте рiшення про 
попереднє схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, 
за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного тако-
го правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вар-
тості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
(яка складає 66572тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість правочи-
нів щодо відчуження цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних серти-
фікатів, векселів та ін.) не повинна перевищувати 100 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності 66572тис.грн. За-
гальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
52456696шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у 
зборах 33456605шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 
33456605 шт, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареє-
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, та 63,779474% від загальної кількості акцій. Кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0шт. Загальними зборами 
акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) прийняте рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протя-
гом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого право-
чину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості акти-
вів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка скла-
дає 66572тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість правочинів щодо 
надання фінансової допомоги, позик не повинна перевищувати 100 відсо-
тків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
66572тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй 52456696шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструва-
лись для участi у зборах 33456605шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «ЗА» 33456605 шт, що складає 100% від кількості голосів 
акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з цього питання акцій, та 63,779474% від загальної кіль-
кості акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0шт. За-
гальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) прийняте рiшення 
про попереднє схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Това-

риством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішен-
ня, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного 
такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (яка складає 66572тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість право-
чинів щодо отримання кредитів не повинна перевищувати 100 відсотків вар-
тості активів за даними останньої річної фінансової звітності 66572тис.грн. 
Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих  
акцiй 52456696шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для 
участi у зборах 33456605шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«ЗА» 33456605 шт, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих з цього питання акцій, та 63,779474% від загальної кількості акцій. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 0шт. Загальними 
зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) прийняте рiшення про по-
переднє схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за яки-
ми ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого пра-
вочину, перевищує 25% та менша ніж 50% або перевищує 50% вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (яка 
складає 66572тис.грн), при цьому гранична сукупна вартість правочинів 
щодо надання застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб не пови-
нна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 66572тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 52908000шт. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52456696шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 33456605шт. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «ЗА» 33456605 шт, що складає 100% від 
кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 63,779474% 
від загальної кількості акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» 0шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 від 27.04.18) 
прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати 
прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що 
є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та менша ніж 50% 
або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (яка складає 66572тис.грн), при цьому гранична 
сукупна вартість правочинів щодо отримання фінансової допомоги, позик 
нне повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності 66572тис.грн. Загальна кiлькiсть акцiй 
52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52456696шт. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 33456605шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 33456605 шт, що скла-
дає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 
63,779474% від загальної кількості акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «проти» 0шт. Загальними зборами акцiонерiв (Пр.№1/2018 
від 27.04.18) прийняте рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як од-
ного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна 
або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25% та 
менша ніж 50% або перевищує 50% вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності (яка складає 66572тис.грн), при цьо-
му гранична сукупна вартість правочинів щодо реалізації готової продукції, 
товарів та послуг не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності 66572тис.грн. Загальна 
кiлькiсть акцiй 52908000шт. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 52456696шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у зборах 
33456605шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» 33456605 шт, 
що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання ак-
цій, та 63,779474% від загальної кількості акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» 0шт. III.Підпис 1.Особа, зазначена нижче, під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 
що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Голова правлін-
ня Верховський С.С. 27.04.18

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «РІВНЕАЗОТ»
2. Код за ЄДРПОУ 05607824
3. Місцезнаходження 33017, м. Рівне-17
4. Міжміський код, телефон та факс (0362) 61-83-76, (0362) 61-83-76

5. Електронна поштова адреса corpsekretar@azot.rv.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.azot.rv.ua/aktsioneram/
osoblyva-informatsiia-tovarystva1

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

II. текст повідомлення
Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» 

від 27 квітня 2018 року (Протокол № 14 від 27 квітня 2018 року) відбулися 

Приватне акцIонерне товариство «рІвнеаЗот»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОММУНТРАНС», 32026358, Київська обл. 07400 м.Брова-
ри вул. Кiрова, будинок 90, офiс 18, каб. 4, +38-04594-5-53-52

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

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

Приватне акцIонерне товариство «коММунтранс»

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 «МАРИНСЕРВИС», 37087527, Донецька обл. Київський р-н 
83114 мiсто Донецьк проспект Панфiлова, будинок 12, (050) 648-28-41

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://37087527.smida.gov.ua/

Приватне акцIонерне товариство «Маринсервис»

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: Державне пiдприємство 
«Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя «Енергоатом», 24584661, 
Україна 01032 м.Київ Назарiвська, 3, 0442777883

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018

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

дерЖавне ПIдПриЄМство «нацIональна атоМна енерГоГенеруЮча коМПанIя «енерГоатоМ»

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) розмі-
щення 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 «КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
10514», 13314993, Україна Вінницька обл. Козятинський р-н 22142 
с. Сокiлець Бiлоцеркiвська, 5, 04342 28206

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних комісії: 28.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: atp10514.at.ua

Приватне акцIонерне товариство «коЗятинське автотрансПортне ПIдПриЄМство 10514»

наступні зміни у складі посадових осіб емітента:
достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії 

Прат «рІвнеаЗот»:
• Зайцева Володимира Миколайовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №14 від 

27.04.2018 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 

0,0000003%;
строк перебування на посаді 11 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
У зв’язку з припиненням повноважень члена Ревізійної комісії Зайцев В.М. 

склав повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».
достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії 

Прат «рІвнеаЗот»:
• Старинського Анатолія Павловича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №14 від 

27.04.2018 р.); 
володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» у розмірі 

0,0000003%;
строк перебування на посаді 11 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
У зв’язку з припиненням повноважень члена Ревізійної комісії Старинсь-

кий А.П. склав повноваження Секретаря Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ».
достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії 

Прат «рІвнеаЗот»:
• Староверова Олега Вікторовича;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол №14 від 

27.04.2018 р.); 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
строк перебування на посаді 11 місяців;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» від 2 

7 квітня 2018 року (Протокол № 14 від 27.04.2018 р.) шляхом кумулятивного 
голосування обрано новий склад Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»: 

обрано членом ревізійної комісії Прат «рІвнеаЗот»:
• Фармагу Світлану Петрівну;
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обрана на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: керівник департа-

менту з внутрішнього аудиту, Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комі-
сії;

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

обрано членом ревізійної комісії Прат «рІвнеаЗот»:
• Леоненко Олену Василівну
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обрана на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років обіймала посаду: керівник департаменту з 

управлінської звітності та планування;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни не має.
обрано членом ревізійної комісії Прат «рІвнеаЗот»:
• Сологуб Анну Станіславівну
згода на публікацію паспортних даних не отримана;
підстава: рішення річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 р.; 
часткою у статутному капіталі Товариства не володіє;
обрана на строк 3 роки;
протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: менеджер з корпо-

ративних фінансів, менеджер;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-

ни 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. Перший заступник директо-
ра з економіки та фінансів М.М. Власюк

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 27.04.2018

 (дата) 
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Приватне акцIонерне товариство 
«торГовий дIМ  

«украЇна-уЗбекистан»
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 ТОВАРИ-
СТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН», (код 21658666), 
м. Київ, Дарницький р-н, 02096, м.Київ, вул.Сормовська,3  
т.(044)566-31-52;, / 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії / 27.04.2018 / 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інфор-
мацію / http://ukr-usb.aspectgroup.com.ua

Закрите  
акцIонерне товариство  

«сIнет»
річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

Закрите акцiонерне товариство «Сiнет», 
25571005, Чернігівська обл., 14000, 
Чернiгiв, вул. Реміснича буд 43 0462 
651710,

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

27.04.2018

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

www.ci.net.ua

Приватне  
акцІонерне товариство  
«Фабрика «едельвейс»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Фабрика «Едельвейс», 02970151, Лесі Українки, 7, м. Долина, Долин-
ський, Івано-Франківська, 77300, (03477) 2-53-84

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://02970151.nethouse.ua

ПублIчне акцIонерне товариство 
«Пересувна МеханIЗована колона №9»

річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік. 

I. Основні відомості про емітента: 1. Повне найменування емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Пересувна механiзована колона №9», 
код за ЄДРПОУ: 01351078, місцезнаходження:12501 Житомирська обл-
ть, м.Коростишiв, вул.Шевченко 14, міжміський код та телефон емітента: 
04130 3-60-42. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.27.04.2018 р. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: http://pmk9.emit.in.ua Найменування аудиторської фірми: Приватне 
підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», код за ЄДРПОУ: 31133478, 
якою проведений аудит фінансової звітності; 5.Черговi та позачергові 
загальнi збори акцiонерiв емітента у звітному році не скликались та не 
проводились із-за відсутності коштів на їх проведення. 6.За результатами 
звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прий-
малось.

рІчна ІнФорМацІя  
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

Приватне акцIонерне това-
риство «сантIМа», 00911606, 
76300 Iвано-Франкiвська область 
калуський м.калуш б.хмельницького, 80, 
(03472) 230-31

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

30.04.2018

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

www.santima.prat.ua

акцIонерне  
товариство  
«троттола»

 річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

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

акцiонерне товариство «тротто-
ла» 20835669, 79018, м. Львів, 
вул. Тобiлевича, 8

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

27.04.2018р. 

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

trottola.informs.net.ua

Приватне  
акцIонерне товариство 

«сПецбудМаш»
річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Спецбудмаш», 01354485, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. 
Щолкiвська, 4, (04594) 5-30-16

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 27.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.sbm-503.com.ua

річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄдрПоу, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПублIчне акцIонерне 
товариство «чернIГIвське атП - 17454», 03119730, 
14011, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. І.Мазепи, 65, (0462) 672-164,

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 29.04.2018

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: http://cheavtotrans.net.ua/

4. найменування, код за ЄдрПоу аудиторської фірми (П. І. б. 
 аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності: ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 
«НIЛ», 38054314

5. Інформація про загальні збори: 28.04.2017 загальні збори акціо-
нерів не відбулись в зв’язку з відсутністю кворуму

6. Інформація про дивіденди.: Дивіденди не нараховувались і не ви-
плачувались.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Карлiвський машинобудiвний завод"
2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

05346 2-21-38 05346 2-21-38

5. Електронна поштова адреса i.pivnenko@kmzindustries.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kmzindustries.ua

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

II. текст повідомлення
Надати попередню згоду на вчинення ПАТ «Карлiвський 

машинобудiвний завод» значних правочинiв, в перiод з 27.04.2018 року 

по 27.04.2019 року включно, а саме: одержувати кредити та позики 
(фiнансовi допомоги), а також надавати безпроцентнi поворотнi позики 
(поворотнi фiнансовi допомоги), купувати, брати та надавати в заставу/
iпотеку майно та основнi засоби Товариства, одержувати вiд купiвлi-
продажу, уступки, дарування, оренди, або набувати iншим, вiдповiдно до 
законодавства України способом, у володiння та/або користування майно 
або права на нього у пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб, 
укладати договори (контракти), зокрема договори купiвлi-продажу, заста-
ви, iпотеки, поставки, пiдряду, позики, фiнансової допомоги, страхування, 
перевезення, зберiгання, доручення, комiсiї, кредиту, iпотеки/застави та 
iншi згiдно з чинним законодавством України, сукупною граничною 
вартiстю 1 000 000 000 гривень (Один мiльярд гривень) в перiод з 
27.04.2018 по 27.04.2019 року (включно), в порядку, передбаченому Ста-
тутом товариства, з обов’язковим попереднiм погодженням Наглядовою 
радою 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 Калашник Валерiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПублIчне акцIонерне товариство “карлIвський МашинобудIвний Завод”

Приватне  
акцIонерне товариство  

«кIльце»
Додаток 28 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КIЛЬЦЕ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05796400

3. Місцезнаходження емітента 65088 М.ОДЕСА ЛЮСТДОРФСЬКА 
ДОРОГА, буд.92/94

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0482) 45-64-67 (0482) 45-64-16

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

kolco@algry.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

05796400.smida.gov.ua

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

2. текст повідомлення
Повноваження Ревiзор Альперiн Вадим Олександрович (не дала зго-

ди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2018 р.(дата вчинен-
ня дiї 27.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi – 5 років. Рiшення прийнято «27» квiтня 2018 року за-
гальними зборами ПРАТ «КIЛЬЦЕ». Ревiзор Альперiн Фаїна (не дала зго-
ди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2018 р.(дата вчинення 
дiї 27.04.2018) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.87450% 
на суму 1071852.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Не обiймала iншi посади. Рiшення 
прийнято «27» квiтня 2018 року загальними зборами ПРАТ «КIЛЬЦЕ».

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

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

2. Найменування посади.
Директор Корчинська Олена Вячеславiвна

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 (дата)

Приватне  
акцІонерне товариство 
«консЮМерс-скло-Зоря»

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 «консЮМерс-скло-Зоря»
2. Код за ЄДРПОУ: 22555135
3. Місцезнаходження: 35314, село Зоря, вул. Промислова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0362 692 104, 0362 692 347
5. Електронна поштова адреса: zorya.reception@verallia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://ua.verallia.com/nformats-

ya-dlya-akts-oner-v
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

ІІ. текст повідомлення
Згідно Рішення річних Загальних Зборів Акціонерів 

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» (Протокол №24 від 26.04.2018 р.) чле-
ном Наглядової Ради було обрано Дідьє Фонтена (посадовою особою 
згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає). Посадова особа обрана строком на 3 (три) 
роки. Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Фінансового дирек-
тора та члена Правління Limited Liability Company «Zodiac Aerospace», 
Фінансового директора Public Company «Constellium». Призначений 
член Наглядової Ради є представником акціонера Verallia Deutschland 
Aktiengesellschaft. Акціонер володіє 96.6783% від загальної кількості 
акцій ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

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

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

2. Найменування посади _________ 
(підпис)

Даніель Саксік 
(ініціали та прізвище 

керівника)
Генеральний директор М.П. 27.04.2018

(дата)
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ПублIчне  
акцIонерне товариство 

«карлIвський МашинобудIвний 
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 

"Карлiвський машинобудiвний 
завод"

2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 053462-21-38
5. Електронна поштова адреса i.pivnenko@kmzindustries.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kmzindustries.ua

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

II. текст повідомлення
За iнформацiєю ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод», рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року (протокол № 1 вiд 
27.04.2018 року) прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв, 
якi вчинялися Товариством з 26.04.2017р. по 27.04.2018р. включно, а 
саме: Договiр поставки ТОВ «Батькiвщина» № 180817I на суму 
64 700 000 грн., Договiр поставки АВIС «Зернотрейд» № 061017I на суму 
30 548 007 грн., Договiр поставки «Христинiвське ХПП» № 101117/Н на 
суму 40 374 051 грн.,Договiр поставки «Вороновицьке ХПП» № 281117/Н 
на суму 50 559 291 грн.,Договiр поставки СТОВ «Вiдродження» № 271217I 
на суму 31 795 524 грн.,Договiр поставки ТОВ «ССАБ Свiдiш Стiл» на 
суму 41 417 675,12 грн.,Договiр поставки «Arselor Mittal International 
Luxemburg S.A.» на суму 23 606 915,33 грн.,Договiр поставки «Voestalpine 
Steel Service Center Polska SP.Z.O.O» на суму 23 290 997,6 грн. Кредит-
ний договiр ПАТ «Кредо Банк»» № 12/09-2017 вiд 15.09.17 на суму 
20 000 000 грн.,Договiр iпотеки ПАТ «Кредо банк» № 12/09-2017-I вiд 
15.09.17 на суму 19 034 990 грн., в порядку, передбаченому Статутом То-
вариства, з обов»язковим попереднiм погодженням Наглядовою радою 
Товариства

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 Калашник Валерiя Михайлiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПублІчне акцІонерне товариство 
«МиколаЇвцеМент»

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Миколаївцемент»

2. Код за ЄДРПОУ: 00293025
3. Місцезнаходження: 81600 м. Миколаїв, Львівська область, 

вул. Стрийське шосе,1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380324141105, +380324141985
5. Електронна поштова адреса: ychebachova@crhukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.crhukraine.com
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 
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) - 2 200 000 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності(тис.грн) - 1 091 698 
співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках) - 201,5

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Миколаївцемент» від 25.04.2018 
року прийнято рішення: «Попередньо надати згоду на вчинення Товари-
ством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рі-
шення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вар-
тість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною су-
купною вартістю 2 200 000 тис. грн чи еквіваленту в іноземній валюті, та 
які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, 

продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Това-
риства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, 
що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові 
угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та 
вчиняти інші необхідні дії». 

Загальна кількість голосуючих акцій 156 319 489 шт., кількість голосу-
ючих акцій, що зареєструвались для участі у зборах 155 543 335 шт., 
кількість голосуючих акцій, що голосували «за» - 155 473 705 шт., «проти» 
- 69 630 шт.

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

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

2. Голова Правління  Звіринський Андрій Богданович
27.04.2018

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 
«ЄвротерМIнал»

2. Код за ЄДРПОУ: 01554901
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Марка Вовчка, будинок 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 494-35-46, (044) 467-59-47
5. Електронна поштова адреса: info@euroterminal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2018 р. прийнято рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Ге-
неральним директором Товариства Хуторним А.С., що вчинятимуться То-
вариством у ході поточної господарської діяльності в період з 26 квітня 
2018 року по 25 квітня 2019 року включно та які у відповідності із Статутом 
Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними 
правочинами, наступного характеру: договорів перевезення, транспортно-
го експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банків-

ського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної влас-
ності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів 
спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки граничною сукупною 
вартістю до 1 400 000 000 гривень (одного мільярду чотириста мільйонів 
гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за 
курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, 
при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може 
перевищувати 700 000 000,00 гривень (сімсот мільйонів гривень 00 копі-
йок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встанов-
леним Національним банком України на дату укладення. 

Гранична сукупна вартість правочинів - 1 400 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 425 498 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 329,026%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 214 998 шт., кількість голосуючих 

акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 214 998 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
217 998 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий-
няття рішення - 0 шт.

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

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

2. Генеральний директор  Хуторний А.С. 27.04.2018
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне 

акцIонерне товари-
ство "страхова 
коМПанIя "страховI 
ГарантIЇ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21957067

3. Місцезнаходження емітента 03150 м.Київ, вул.Предславин-
ська, б.11/13, офiс 211

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0675472647 д/н

5. Електронна поштова адреса емітента 21957067@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

http://www.strahovigarantii.com.ua/
index.php

7. Вид особливої інформації ВIдомостi про прийняття рiшення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв

2. текст повідомлення
27.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а самє попере-
дньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких 
може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, 
отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залу-
чення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, су-
купна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, а саме - iз гра-
ничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 75 000 000,00 
(сiмдесят п_ять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi 150934 тис.грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 49,691% . Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 5000000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах - 4 970 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» - 4 970 000шт. та «проти» 0 шт. прийняття рiшення

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Сидоренко Вiктор Миколайович
   М.П.

товариство З обМеЖеноЮ 
вІдПовІдальнІстЮ

«львІвська Пивна коМПанІя»
рІчна ІнФорМацІя  

за 2017 рік
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 

товариство З обМеЖеноЮ вІдПовІдальнІстЮ
«львІвська Пивна коМПанІя»
33285781, Україна Львівська обл. Шевченкiвський р-н 79069 м. Львiв 

вул. Шевченка, буд. 323, 032-234-90-45
2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-

доступній інформаційній базі даних комісії: 27.04.2018
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-

лярну річну інформацію: lpk.emitents.net.ua
4. найменування, код за ЄдрПоу аудиторської фірми (П.І.б. 

 аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТзОВ Аудиторська консалтингова фiрма «Бiзнес 
Партнери», 37741155

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 285183 221324
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6414 4510
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 183051 128462
Сумарна дебіторська заборгованість 83533 78858
Грошові кошти та їх еквіваленти 6218 6905
Власний капітал 44807 39604
Статутний капітал 10622 10622
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

30998 25795

Довгострокові зобов’язання і забезпечен-
ня

17585 17055

Поточні зобов’язання і забезпечення 222791 164665
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

5203 11087

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій 0 0

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

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

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцIонерне 
товариство "Фанери та 
Плити"

2. Код за ЄДРПОУ 00274690
3. Місцезнаходження 02160, м.Київ, вулиця Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 5591358 044 5591211

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

http://fanplit.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють 
спільно) з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам: 
контрольного пакета у розмірі 50 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного това-
риства; значного контрольного пакета у 
розмірі 75 і більше відсотків простих акцій 
публічного акціонерного товариства;

домінуючого контрольного пакета у роз-
мірі 95 і більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 24.04.2018 року. Iнформацiя надiйшла вiд особи, яка 

здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi 
України - ПАТ «НДУ» - отримано перелiк акцiонерiв, якi мають право на 
участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складений станом на 
20.04.2018р. Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцiй: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРПЛИТА» (код за ЄДРПОУ - 
30969762). Мiсцезнаходження: 01023, м.Київ, вул.Шота Руставелi, буд.30, 
офiс 6. До набуття права власностi на контрольний пакет акцiй розмiр част-
ки акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй складав 2100 шт (вiдсоток у СК - 
1,523947%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 1,544924%), 
пiсля набуття права власностi на контрольний пакет акцiй розмiр частки 
акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй складає 121289 шт (вiдсоток у СК - 
88,018141%, вiдсоток у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй - 89,229671%).

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 Горбатюк Палладiй Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.04.2018
(дата)
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річна інформація емітента цінних паперів Пат «явір» за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПублIчне акцIонерне 
товариство «явIр», 
00274861Львівська , Яворiвський р-н, 
81070, смт. Iвано-Франкове, 
Львiвська, 55 (03259) 3-35-23,

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

27.04.2018

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

javir.lviv.ua

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

ТзОВ Аудиторська фiрма «Украудит 
ХХI-Захiд», 30203617 Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «Украудит 
ХХI-Захiд», 30203617

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

Загальні збори акціонерів за звітний 
період не скликались.

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

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
рІчна ІнФорМацІя 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцIонерне 
товариство «екотекстиль», 
00307230, 10020 Житомирська область 
богунський район м. Житомир проспект 
Миру, 16, (0412) 40-54-37, 40-54-69

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

 27.04.2018 

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

ztsocks.com

Приватне акцIонерне товариство 
«киЇвхлIб». 

код за ЄдрПоу.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про 

зміну типу акціонерного товариства).
1. Місцезнаходження 04080, м. Київ, Межигiрська, 83
2. Міжміський код, телефон та факс (044) 2777031 2777031
3. Електронна поштова адреса v.gorbatyuk@khleb.com.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://emitent.tetra-studio.com.ua/
kievhleb

текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «КИЇВХЛIБ», що вiдбулись 18.04.2018р., прийнято рiшення про 
змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також 
змiну найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛIБ» 
на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛIБ» з дати держав-
ної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї. Дата державної 
реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що 
мiстяться в Єдиному державному реєстру юридичних та фiзичних осiб-
пiдприємцiв та громадських формувань - 27.04.2018р. Повне наймену-
вання товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВХЛIБ»; повне найменування товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВХЛIБ». Повне найменування 
англiйською - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KYIVKHLIB».

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

вIдкрите акцIонерне 
товариство «елек-
трооснастка», 05784035, 
78200 Iвано-Франкiвська область 
д/н м.коломия Майданського, 12, 
0343326807

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

27.04.2018

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

www.eos.pat.ua

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

аудит за звiтнiй перiод не 
проводився

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

у звiтному перiодi загальнi збори 
акцiонерiв не проводились. 
емiтент в станi припинення.

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

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 
"Срiбниця"

2. Код за ЄДРПОУ 05383796
3. Місцезнаходження 44833, с.Соловичi, Шкiльна, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (03363) 96-543 (03363) 96-543 
5. Електронна поштова адреса sribnuca@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05383796.infosite.com.ua

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

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Срiбниця» вiд 27.04.2018р. 

(Протокол №1 вiд 27.04.2018) прийнято рiшення надати попередню згоду 
на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати 
прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом значного правочину перевищуватиме 10% вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також правочинiв, якi вчи-
нятимуться за окремим рiшенням Наглядової ради. Надати право Головi 
правлiння вчиняти значнi правочини, в тому числi вiдчуження майна Това-
риства на суму, що не перевищує 250 тис. грн.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 17784 шт., кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 14744 шт. (82,91%), 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
14744 шт., «проти» прийняття рiшення - 0;

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 250 тис.грн.; Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 278,4 тис.грн.; 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках)- 89,7989%.

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 Сахарук Олександр Петрович
Голова правлiння (підпис)

М.П.
(ініціали та прізвище керівника)

27.04.2018
(дата)

Приватне акцIонерне товариство  
«срIбниця»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №82, 30 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

486

товариство З обМеЖеноЮ 
вІдПовІдальнІстЮ  

«райЗ-ПрикарПаття»
рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙЗ-
ПРИКАРПАТТЯ»; 32573828; 77400, Івано-Франківська обл., Тисмениць-
кий район, місто Тисмениця, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 93; 
+380342712300

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: rise-prykarpattya-llc.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

сІльськоГосПодарське  
Приватно-орендне ПІдПриЄМство 

«береЗоволуцьке»
рІчна ІнФорМацІя 

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ»; 03771577; 37342, Полтавська обл., Гадяцький ра-
йон, село Березова Лука; +380535453336

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

Приватне акцІонерне товариство 
«украЇнський Інститут По ПроектуваннЮ 

ПІдПриЄМств оборонноЇ ПроМисловостІ та 
Машинобудування «укрПроМПроект»

рІчна ІнФорМацІя 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ "УКРПРОМП-
РОЕКТ", 25399701, 01135, м. Київ, 
Шевченківський р-н, м. Київ, Тбілісь-
кий провулок, буд. 4/10, (044) 2389736

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

29.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua
http://ukrpromproekt.emit.com.ua/ 

товариство З обМеЖеноЮ 
вІдПовІдальнІстЮ  

«еГрес- аГро»
рІчна ІнФорМацІя  

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕГРЕС- АГРО»; 
35493502; 16311, Чернігівська обл., Куликівський район, село Горбове, 
ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 97; +380462609510

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: egres-agro-llc.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

товариство З обМеЖеноЮ 
вІдПовІдальнІстЮ  

«роЗтоцьке»
рІчна ІнФорМацІя 

за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЗТОЦЬКЕ»; 
31878417; 47264, Тернопільська обл., Зборівський район, село Озерна; 
+380352354034435

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

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

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

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

сІльськоГосПодарське товариство 
З обМеЖеноЮ вІдПовІдальнІстЮ  

«ПроГрес - ПлЮс»
рІчна ІнФорМацІя за 2017 рік

емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 
друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС - ПЛЮС»; 30472034; 80650, Львівська обл., Бро-
дівський район, село Гаї; +3803266943232

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії: 30 квітня 2018 року

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: prohres-plyus-allc.com.ua

4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 
37024556

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
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річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний 

промислово-інвестиційний банк», 00039002, 01001, м. Київ, провулок 
Шевченка, 12, (044) 364-67-77

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних комісії.

27.04.2018
3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-

ну річну інформацію.
www.pib.ua
4. найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - ауди-

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ 
Україна», 21500646

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. у разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціюва-
ла проведення загальних зборів, результати розгляду питань по-
рядку денного. у разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються 
причини).

У 2017 році Загальні збори акціонерів проводились 4 рази. На рiчних 
Загальних зборах акцiонерiв, які відбулись 27.04.2017 року розглядалися 
питання та приймались рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку 
денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
«Промiнвестбанк».

3. Про звiт Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та 
ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту.

4. Про звiт Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та ухвалення 
рiшення за результатами розгляду звiту.

5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та 
ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту.

6. Про звiт зовнiшнього аудитора щодо перевiрки рiчної фiнансової 
звiтностi ПАТ «Промiнвестбанк» за 2016 рiк та затвердження заходiв за 
результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудитора.

7. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Промiнвестбанк» 
за 2016 рiк.

8. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi ПАТ 
«Промiнвестбанк» та розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк.

9. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Промiнвестбанк» шля-
хом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.

10. Про затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ 
«Промiнвестбанк» i визначення перелiку осiб, якi є учасниками такого 
розмiщення.

11. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промiнвестбанк», 
якому надаються повноваження:

- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з 

першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо 
на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками 
та акцiї повнiстю оплаченi);

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй;

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатверджен-

ня у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв 
з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом 
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 
рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;

- письмового повiдомлення акцiонерiв, якi мають переважне право на 
придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в 
офiцiйному друкованому органi.

12. Про визначення уповноважених осiб ПАТ «Промiнвестбанк», яким 
надаються повноваження:

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого пере-
важного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення;

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;

- проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним 
товариством належних їм акцiй.

13. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ 
«Промiнвестбанк».

14. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
15. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ 

«Промiнвестбанк» та визначення осiб, уповноважених на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 31.08.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» та затвер-
дження Статуту в новiй редакцiї.

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 28.09.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк».

4. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
5. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ 

«Промiнвестбанк» та визначення осiб, уповноважених на пiдписання 
договорiв з членами Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» та затвер-
дження нової редакцiї Статуту ПАТ «Промiнвестбанк».

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв 14.12.2017 р., якi скли-
калися Наглядовою Радою Банку, розглядалися питання та приймалися 
рiшення вiдповiдно до затвердженого порядку денного зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк».

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Промiнвестбанк».

3. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» i затверджен-
ня Статуту в новiй редакцiї.

4. Про внесення змiн до Положення про Наглядову Раду ПАТ 
«Промiнвестбанк» та Положення про Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» i 
затвердження положень в новiй редакцiї.

5. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради 
ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк».
7. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «Промiнвестбанк».
8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк».
9. Про затвердження умов договорiв з членами Наглядової Ради та 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» i визначення осiб, уповноваже-
них на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк».

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди запо-
внюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за ре-
зультатами звітного періоду, а саме зазначається інформація про 
суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахова-
них дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів. у разі якщо за результатами звітного та 
попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось, про це також зазначається).

Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду не 
приймалось.

директор Юридичного департаменту   с.а. Мороз

ПублІчне акцІонерне товариство 
«акцІонерний коМерцІйний ПроМислово-ІнвестицІйний банк
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1. ПРАТ «УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

163

2. ПАТ 2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 127
3. ПАТ CОРТНАСІННЄОВОЧ 96
4. ПРАТ F&C REALTY 114
5. ПРАТ KGS & CO 253
6. ПРАТ АВДІЇВСЬКИЙ АГРОХІМ 392
7. ПРАТ АВТОА 382
8. ПРАТ АВТОБАЗА №1 42
9. ПРАТ АВТОБАЗА №1 434
10. ПРАТ АВТОБАЗА №2 250
11. ТОВ АВТОБУДКОМПЛЕКС-К 15
12. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 389
13. ПРАТ АВТОКАПІТАЛ 447
14. ПРАТ АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРТРАНС» 96
15. ПАТ АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ 360
16. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 2361 152
17. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІГРАФКНИГА»
159

18. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТРАНСПОРТНИК»

163

19. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058 163
20. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16364 400
21. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 264
22. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНИК 265
23. ПРАТ АГЕНСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ 

КРЕДИТІВ
134

24. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД 173
25. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД «УКРАЇНА» 132
26. ПАТ АГРЕГАТ 433
27. ПРАТ АГРО РЕСУРС 209
28. ПРАТ АГРО РЕСУРС 444
29. ПАТ АГРОБУД 448
30. ПРАТ АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ 15
31. ПАТ АГРОБУДТЕХЦЕНТР 159
32. ТОВ АГРО-ЕЛІТА 427
33. ПРАТ АГРОКОМ 74
34. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172

35. ПРАТ АГРОНАФТОГАЗТЕХСЕРВІС 172
36. ПРАТ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 374
37. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 91
38. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 393
39. ПРАТ АГРОТЕХСЕРВІС 411
40. ПАТ АГРОФІНАНС 434
41. ТОВ АГРОФІРМА «ОРШІВСЬКА» 16
42. ПРАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 445
43. ПРАТ АГРОФІРМА НИВА 447
44. ТОВ АГРОФІРМА ОБРІЙ LTD 429
45. ПРАТ АГРОФІРМА ПРОВІСЕНЬ 448
46. ПРАТ АГРОФОРТ 445
47. ПРАТ АГРОХІМЦЕНТР 29
48. ПАТ АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД 315
49. ПРАТ АЗ «САДА» 423
50. ПРАТ АЗАЛІЯ 384
51. ПРАТ АЗОВКАБЕЛЬ 147
52. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 39
53. ПАТ АКТЕОН-Ф 447
54. ПАТ АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ 434
55. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 145
56. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДНІСТЕР» 147
57. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» 153
58. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАРБНИЦЯ» 171
59. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 299
60. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» 349
61. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 78
62. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
467

63. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

475

64. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 332
65. ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ» 339
66. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 443
67. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 451
68. ПАТ АЛЬФА БАНК 279
69. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 15112
405

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

тю) емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Будметал"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

21212812

3. Місцезнаходження емітента 61106 м. Харкiв вул. Плиткова, 12
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

bydmetal@ft.net.ua

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

www.budmetal.nr-avers.com.ua

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

Посадова особа Голова Наглядової ради Євель Сергiй Михайлович 
(паспорт: серiя МЕ номер 436019 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 08.06.2004) припинено повноваження 
23.04.2018 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2013 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Євель Сергiй Михайлович 
(паспорт: серiя МЕ номер 436019 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй областi, 08.06.2004) обрано на посаду 
21.04.2015р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол б/н вiд 
21.04.2015р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової 
ради, термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ТОВ 
«Стальконструкцiя ЛТД». Посадова особа є представником акцiонера ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХСУ №127» (код 

ЄДРПОУ 34391452). 
Посадова особа Член Наглядової ради Кир'янова Оксана Вiкторiвна 

(паспорт: серiя МН номер 966227 виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харкiвськiй областi, 25.01.2008) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2013 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Кир'янова Оксана Вiкторiвна 
(паспорт: серiя МН номер 966227 виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харкiвськiй областi, 25.01.2008) обрано на посаду 23.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ПрАТ «Будметал». Посадова 
особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХСУ №127» (код ЄДРПОУ 34391452). 

Посадова особа Член Наглядової ради Дьомкiна Людмила Iллiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 887046 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 31.01.2001) припинено повноваження 
23.04.2018р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н 
вiд 23.04.2018р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 30.04.2013 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Дьомкiна Людмила Iллiвна (пас-
порт: серiя ММ номер 887046 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi, 31.01.2001) обрано на посаду 23.04.2018р. 
загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 23.04.2018р.) термiном 
на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти 
рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ТОВ «Стальконструкцiя». По-
садова особа є представником акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХСУ №127» (код ЄДРПОУ 34391452). 

Генеральний директор ____________ Новiков Олександр Сергiйович

Приватне акцIонерне товариство 
“будМетал”

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
70. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

15112
410

71. ПРАТ АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 385
72. ПАТ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 230
73. ПРАТ АТЕК 152
74. ПРАТ АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ 72
75. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ» 113
76. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 148
77. ПРАТ АФ ДЕ ВІЗУ 235
78. ПАТ БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД
411

79. ПАТ БАНК ВОСТОК 84
80. ПАТ БАНК КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 211
81. ПАТ БАНК СІЧ 138
82. ПАТ БАНК СІЧ 459
83. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 390
84. ПРАТ БЕРДЯНСЬКБУД 404
85. ПАТ БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 334
86. ПРАТ БЕРЕЗАНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 259
87. ПРАТ БЕРТІ 382
88. ПРАТ БЕТОН 110
89. ТОВ БЕТОН КОМПЛЕКС 20
90. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 19
91. ПРАТ БІАС 404
92. ПРАТ БІЗНЕС СТРАТЕГІЯ 446
93. ПРАТ БІЛОВОДСЬКЕ 443
94. ПРАТ БІЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ ЗАВОД 386
95. ВАТ БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ 435
96. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА 328
97. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №17
195

98. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №17

361

99. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 407
100. ПРАТ БІЛЬШІВЦІ РИБА 446
101. ПРАТ БІОЛІК 449
102. ПРАТ БЛАКИТНА НИВА 162
103. ПАТ БОГДАН МОТОРС 109
104. ПРАТ БОГОДУХІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 388
105. ПРАТ БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ 170
106. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
438

107. ПРАТ БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР 445
108. ВАТ БОЛЕХІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 446
109. ПРАТ БОНДАРІВСЬКЕ 302
110. ВАТ БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 446
111. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 530
164

112. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД 162
113. ПРАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
158

114. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 41
115. ПАРТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 435
116. ПРАТ БРИКЕТ 134
117. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 
449

118. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

444

119. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 114
120. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРБУДМОНТАЖ 448
121. ПАТ БУДІВЕЛЬНИК 36
122. ПРАТ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 171
123. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

ГАЗИФІКАЦІЇ
208

124. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

355

125. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ГАЗИФІКАЦІЇ

435

126. ПРАТ БУДМЕТАЛ 488
127. ПРАТ БУРГУНСЬКЕ 423
128. ПАТ БУЧАЧГАЗ 324
129. ПРАТ БЦ НИВКИ 311
130. ПРАТ ВАЛЕКС 171
131. ПРАТ ВАРТОНС 20
132. ПРАТ ВАТ КАЛИНА 446
133. ПАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 320
134. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 401
135. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 471
136. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 473
137. ПАТ ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА 
207

138. ПРАТ ВЕСНА 96
139. ПРАТ ВЕСОТРА-ХАРКІВ 388
140. ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП 478
141. ПРАТ ВЕСТА 167
142. ПРАТ ВЕСТІНТРО 128

143. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «КИЇВСЬКА ПРАВДА» 
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

152

144. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЛУГАНЬ» КОРПОРАТИВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ПАТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ

158

145. ПАТ ВИЛКІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ ВУЗЛІВ 167
146. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 234
147. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЮГСТРОЙ 318
148. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» 149
149. ПРАТ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

450

150. ПАТ ВІЕСБАНК 456
151. ПРАТ ВІКТОРІЯ 450
152. ПРАТ ВІКТОРІЯ - 1 150
153. ТОВ ВІКТОРІЯ АГРОЕКСПО 47
154. ПРАТ ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 391
155. ПРАТ ВІММ БІЛЛЬ ДАНН УКРАЇНА 438
156. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 385
157. ПРАТ ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ 390
158. ПРАТ ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ 449
159. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 385
160. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 387
161. ПРАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 329
162. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10554 
113

163. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №4 262
164. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №574 476
165. ПАТ ВІНТЕР 297
166. ПАТ ВІТАМІНИ 58
167. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
168. ПРАТ ВІТЯЗЬ 384
169. ПП ВКФ «МІКРОМЕГАС» 167
170. ПАТ ВНДІАЕН 34
171. ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО 362
172. ПАТ ВОЛИНЬБАКАЛІЯ 46
173. ПАТ ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 56
174. ПАТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 85
175. ТОВ ВОРОБ’ЇВСЬКЕ-АГРО 109
176. ПАТ ВТОРЕС 158
177. ПАТ ВТОРИННІ РЕСУРСИ 52
178. ПРАТ ВТПХВ ЯРОСЛАВНА 200
179. ПАТ ВТФ «ЛАСОЩІ» 170
180. ПАТ ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ЛУГАНСЬКГАЗ 294
181. ПРАТ ГАЗТЕК 215
182. ПРАТ ГАЙВОРОНСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 103
183. ПАТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 323
184. ПРАТ ГАЙСИНАГРОТЕХСЕРВІС 376
185. ПРАТ ГАЛАН 380
186. ПРАТ ГАЛИЦЬКА 446
187. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 168
188. ПАТ ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 177
189. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
190. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 199
191. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 355
192. ПАРТ ГАЛИЧИНА АВТО 437
193. ЗАТ ГАЛИЧИНА ТУР 438
194. ТЗОВ ГАЛКА ЛТД 170
195. ПАТ ГІПСОВИК 436
196. ПРАТ ГЛОБАЛ-МАРКЕТ 164
197. ПРАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 5
198. ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР 437
199. ПРАТ ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 431
200. ПАРТ ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР 438
201. ПАТ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСІЛЬСПЕЦБУД 436
202. ПАТ ГОНГ 106
203. ПРАТ ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА» 137
204. ПАТ ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ СИРЗАВОД 223
205. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
206. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 1
207. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 21
208. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП 24
209. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 6
210. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 8
211. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 11
212. ПАТ ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 27
213. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 392
214. ВАТ ГОРОДОЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 438
215. ПРАТ ГОТЕЛІ ТРУСКАВЦЯ 438
216. ПАТ ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ 444
217. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ХАРКІВ» 105
218. ПРАТ ГОТЕЛЬ УКРАЇНА 268
219. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 181
220. ПАТ ДАВЕНТО-УКРАЇНА 439
221. ПАТ ДАКОР ВЕСТ 214
222. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РТП 374
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
223. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 9
224. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК 19
225. ПРАТ ДАРНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

І КОНСТРУКЦІЙ
158

226. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 166
227. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 447
228. ПАТ ДАШКІВЦІ 218
229. ПАТ ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ 233
230. ПРАТ ДЕВОН 321
231. ПРАТ ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
253

232. ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА 137
233. ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

УКРАЇНИ
455

234. ПАТ ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

136

235. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

234

236. ПАТ ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УКРБУД 

258

237. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 205
238. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 208
239. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 318
240. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 321
241. ПАТ ДЗВІНКОВЕ 326
242. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 408
243. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 409
244. ПРАТ ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД 422
245. ПРАТ ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ 439
246. ПАТ ДНІПРОВСЬКЕ 312
247. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 400
248. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
249. ПРАТ ДНІПРОГІДРОМАШ 402
250. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 357
251. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 110
252. ПРАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ 228
253. ПРАТ ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ-2 113
254. ПРАТ ДОЛИНАНАФТОМАШРЕМОНТ 171
255. ПРАТ ДОЛИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13541
103

256. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 274
257. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 309
258. ПРАТ ДОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 105
259. ПРАТ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3 448
260. ПАТ ДОМОБУДІВНИК 442
261. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 68
262. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 333
263. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 351
264. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 20
265. ПРАТ ДОНЕЦЬККОКС 268
266. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 110
267. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
442

268. ПРАТ ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
24655

171

269. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 308
270. ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО 32
271. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 448
272. ПРАТ ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ 196
273. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 132
274. ПРАТ ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА 133
275. ТОВ ЕГРЕС- АГРО 486
276. ПРАТ ЕКОТЕКСТИЛЬ 485
277. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 250
278. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 251
279. ПРАТ ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ 20
280. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 221
281. ПРАТ ЕЛЕКОН 438
282. ПРАТ ЕЛЕКТРО 166
283. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ.А.М.КУЗЬМІНА
376

284. ВАТ ЕЛЕКТРООСНАСТКА 485
285. ПРАТ ЕЛТІК 256
286. ПРАТ ЕЛТІК 259
287. ПРАТ ЕЛТІК 259
288. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГЕТИК» 9
289. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 112
290. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТБУД 266
291. ПРАТ ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ 254
292. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 455
293. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 35
294. ПАТ ЕНКО 212
295. ПРАТ ЕНРАН 431
296. ПРАТ ЕПОС 438
297. ПРАТ ЕПОС2011 261
298. ПРАТ ЕРА 439

299. ПРАТ ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА 394
300. ПРАТ ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ» 150
301. ПРАТ ЄВРОКАР 37
302. ПРАТ ЄВРОКАР 346
303. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 213
304. ПРАТ ЄВРОТЕРМІНАЛ 483
305. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ 40
306. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 111
307. ПРАТ ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 204
308. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 18
309. ПРАТ ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 21
310. ПАТ ЄННІ ФУДЗ 408
311. ТОВ ЖБК ВАШ ДІМ 356
312. ПАТ ЖИВИЦЯ 425
313. ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ 

КОМБІНАТ
143

314. ПРАТ ЖИТЛОБУД 151
315. ПАТ ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ 425
316. АТ ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО 149
317. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 42
318. ПАРТ ЖИТОМИРСЬКА ПМК №6 59
319. ПРАТ ЖИТОМИРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№19
427

320. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ 231
321. ПРАТ ЖМІЇВСЬКЕ 439
322. ПАТ ЖОВТНЕВИЙ МОЛОТ 425
323. ПРАТ ЖОВТОВОДСЬКИЙ М'ЯСОПРОДКОМБІНАТ 445
324. ПАТ ЖОРНИЩЕ 389
325. ПАТ ЖОРНИЩЕ 396
326. ПАТ ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 44
327. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 409
328. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 161
329. ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» 271
330. ПРАТ ЗАВОД «ЛТАВА» 135
331. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
332. ПРАТ ЗАВОД «МАЯК» 135
333. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 51
334. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 62
335. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 69
336. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 362
337. ПАТ ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ’ЯЗКУ «ІСКРА» 373
338. ПРАТ ЗАВОД БУДГІДРОПРИЛАД 82
339. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 104
340. ПРАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1 13
341. ТОВ ЗАВОД ГАЛИЧИНА 478
342. ПРАТ ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» 92
343. ПАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 308
344. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 104
345. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» 326
346. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1 174
347. ПАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ.

СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ
22

348. ПРАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТА 
МЕТАЛООСНАСТКИ

388

349. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 476
350. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 382
351. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 384
352. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ 394
353. ПАТ ЗАВОД СИТАЛ 345
354. ПРАТ ЗАКАРПАТАВТОТРАНС 234
355. ПРАТ ЗАКАРПАТТЯ -АВТО 175
356. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 116
357. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 463
358. ПАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ 479
359. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКА КОДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 71
360. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГАРАНТ» 389
361. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
362. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 404
363. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 276
364. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД 381
365. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
255

366. ПРАТ ЗАХІДНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ 445
367. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 

«ІСКРА»
73

368. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

74

369. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

79

370. ПРАТ ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ 
«ІСКРА»

98

371. ПРАТ ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО 171
372. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 445
373. ПРАТ ЗЗБК №1 378
374. ПРАТ ЗЗБК №1 386
375. ПРАТ ЗІМОНТ 444
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
376. ПРАТ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЯН» 422
377. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 152
378. ПАРТ ЗОЛОТОНОШААГРОПОСТАЧ 221
379. ВАТ ЗОЛОЧІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 439
380. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬ-АВТО 324
381. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» 38
382. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 129
383. ПАРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 348
384. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 309
385. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЛОВПОСТАЧ 433
386. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 171
387. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ 174
388. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 411
389. ПРАТ ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД 412
390. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 413
391. ПРАТ ІЗМАЇЛСНАБСЕРВІС 416
392. ВАТ ІМ. КАЛІНІНА 275
393. ПАТ ІМ. ТЕЛЬМАНА 203
394. ПАТ ІМ. ЩОРСА 354
395. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 423
396. ПРАТ ІМ.ФРУНЗЕ 424
397. ПРАТ ІМ.ШЕВЧЕНКА 443
398. ПРАТ ІММОБІЛЄ 253
399. ПРАТ ІМПЕКС-ПРОЕКТ 162
400. ТОВ ІНВЕСТКРЕДИТ 432
401. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕХЦЕНТР» 163
402. ПРАТ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 73
403. ПРАТ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ 73
404. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 427
405. ПРАТ ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 437
406. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 75
407. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 81
408. ПАТ ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ 83
409. ПАТ ІТТ-ПЛАЗА 162
410. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17439
392

411. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 13
412. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 149
413. ПАТ КАЛУШАВТОТРАНС 169
414. ПРАТ КАМЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ 152
415. ПРАТ КАНІВ-ДНІПРОБУД 150
416. ПРАТ КАНІВУД 439
417. ПРАТ КАПУСТИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 92
418. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 47
419. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 482
420. ПАТ КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 483
421. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 468
422. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 470
423. ПРАТ КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН 450
424. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 126
425. ПАТ КЕРАМІК 431
426. ПАТ КЗВВ 344
427. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 113
428. ПРАТ КИЇВБУДІНВЕСТ 205
429. ПРАТ КИЇВБУДКОМ 130
430. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 40
431. ПАТ КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС 426
432. ПАТ КИЇВЕНЕРГО 335
433. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 130
434. ПРАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ 132
435. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 166
436. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 446
437. ПАРТ КИЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ 302
438. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 144
439. ПАТ КИЇВПРОЕКТ 272
440. ПРАТ КИЇВСПЕЦМОНТАЖ 432
441. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 25
442. ПРАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 29
443. ПРАТ КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КОРТОНАЖНА 

ФАБРИКА
236

444. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054 161
445. ПРАТ КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИЛАДБУДМОНТАЖ 
478

446. ПАТ КИЇВСЬКИЙ БУДПРОЕКТ 43
447. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД
5

448. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

28

449. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

274

450. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

275

451. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД «ДАРНИЦЬКИЙ» 

35

452. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АНАЛІТПРИЛАД 196
453. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 177

454. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «КОММАШ»

175

455. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 206
456. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 426
457. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД 432
458. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 134
459. ПАТ КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД 
112

460. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 113
461. ПАТ КИЇВХЛІБ 60
462. ПРАТ КИЇВХЛІБ 485
463. ПАТ КІБЕР 41
464. ПРАТ КІЛЬЦЕ 323
465. ПРАТ КІЛЬЦЕ 482
466. ПРАТ КІНОТЕТЕХПРОМ 440
467. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 43
468. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 265
469. ПРАТ КІРОВОГРАД АВТО 267
470. ПАТ КІРОВОГРАДГРАНІТ 93
471. ПРАТ КІРОВОГРАДЛІТМАШ 86
472. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

96

473. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 106
474. ПРАТ КОВЕЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 

№63 
436

475. ПАТ КОЗАРОВИЦЬКЕ 125
476. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

10514 
480

477. ПРАТ КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД КРП 440
478. ПАТ КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ 149
479. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 210
480. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
481. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 441
482. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
483. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК 442
484. ПАТ КОММУНТРАНС 480
485. ПАТ КОМПАНІЯ «РАЙЗ 198
486. АТ КОМПАНІЯ КАТРАН 134
487. ПРАТ КОМПЛЕКС ДРУЖБА 478
488. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 22
489. ПРАТ КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 271
490. ПРАТ КОНВЕЄР 440
491. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 36
492. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 200
493. ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К., М.МУКАЧЕВО» 283
494. ПАТ КОННЕКТОР 90
495. ПРАТ КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ 482
496. ПРАТ КОНТУР 440
497. ПАТ КОНЦЕРН АВЕК ТА КО 87
498. ПАТ КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 304
499. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ 

КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
167

500. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 440
501. ПАТ КОРОСТЕНСЬКА РІЙАГРОПРОМТЕХНІКА 440
502. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
54

503. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

203

504. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 38
505. ПАТ КОРОСТИШІВ РАЙАГРОХІМ 236
506. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ АТП 11842 236
507. ПРАТ КОРОСТИШІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
256

508. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 170
509. ПРАТ КОСІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ 134
510. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 11409
383

511. ПАТ КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 11409

383

512. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 89
513. ПАТ КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» 94
514. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 
55

515. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 

63

516. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА 112
517. ПРАТ КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ 21
518. ПРАТ КРАСУНЯ 150
519. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 

«КРЕМТЕКС»
110

520. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

197

521. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА 
«КРЕМТЕКС»

319

522. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 457
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
523. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ 460
524. ПРАТ КРЕМІНЬ 388
525. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 82
526. ПРАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 71
527. ПРАТ КРИВОРІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
75

528. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД 111
529. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 113
530. ПРАТ КРИМСЬКА СК 440
531. ПРАТ КРОКУРС 440
532. ПРАТ КСІБЕКС 165
533. ПАТ КСУ «ТЕХМОНТАЖ» 376
534. ТОВ КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» 5
535. ПРАТ КУА АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 447
536. ПАТ КУЛИКІВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА 426
537. ПАТ КУЛЬЧИНСЬКИЙ СИЛІКАТНИЙ ЗАВОД 240
538. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 88
539. ПАТ КУП’ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНCЕРВНИЙ КОМБІНАТ 116
540. ПАТ ЛАКТІС 298
541. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 28
542. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 29
543. ПРАТ ЛЕБІДЬ 198
544. ПАТ ЛЕГМАШ 305
545. ПРАТ ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ 163
546. ПАТ ЛЕКС 128
547. ПРАТ ЛЕОКОН 155
548. ПАТ ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» 17
549. ПАТ ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
151

550. ПРАТ ЛІТКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛЮБИЧ» 128
551. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 83
552. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
553. ПРАТ ЛУГАНСЬК АВТО 296
554. ПРАТ ЛУГАНСЬК-АВТО 306
555. ПАТ ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЄКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОІЇ ПРОМИСЛОВОСТИ 
УКРАІНИ «ЛУГАНСЬКДІПРОШАХТ»

90

556. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАПТ 310
557. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 70
558. ПРАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 306
559. ПРАТ ЛЬВІВМЕТАЛ 254
560. ЗАТ ЛЬВІВМІСЬКБУД 236
561. ВАТ ЛЬВІВПОКІЗОЛ 181
562. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 401
563. ПРАТ ЛЬВІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА АТЛАС 448
564. ТОВ ЛЬВІВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 484
565. ПАРТ ЛЬВІВСЬКЕ АТП АГРОТРАНССЕРВІС 447
566. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 237
567. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 236
568. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1 476
569. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 476
570. ПАРТ ЛЬОНОКОМБІНАТ СТАРОСАМБІРСЬКИЙ 236
571. ПАТ МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ 268
572. ПРАТ МАКІЇВКОКС 137
573. ПРАТ МАКІЇВКОКС 232
574. ПАТ МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 39
575. ПРАТ МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 33
576. ПРАТ МАКО ХОЛДІНГ 478
577. ПРАТ МАКРОХІМ 162
578. ПРАТ МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД 77
579. ПРАТ МАРИНСЕРВИС 480
580. ПРАТ МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ 430
581. ПАТ МЕДПРОМПРОЕКТ (У ТОВ) 16
582. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №4
406

583. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

412

584. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №4

421

585. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ «РЕФМА»

391

586. ПАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 381
587. ПАТ МЕНААГРОПОСТАЧ 44
588. ПАТ МЕНСЬКЕ АТОПІДПРИЄМСТВО 17442 237
589. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМЕНІЙ СПРАВІ В 

ТВАРИННИЦТВІ
361

590. ПРАТ МЕТАЛІСТ-БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ 142
591. ПРАТ МЕТЛАЙФ 465
592. ПРАТ МЕХБУДСЕРВІС 238
593. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 391
594. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 395
595. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 301
596. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 327
597. ПАТ МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ 483
598. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ КАЛИНКА 439
599. ПАТ МИРНИЙ 413

600. ПАТ МИРНИЙ 414
601. ПАТ МИРНИЙ 415
602. ПРАТ МИРОНІВСЬКА ДРУКАРНЯ 162
603. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ 172
604. ПАТ МИРОНІВСЬКЕ АТП 13243 287
605. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 

КОМБІКОРМІВ
288

606. ПРАТ МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І 
КОМБІКОРМІВ

331

607. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 189
608. ПАТ МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 286
609. ПРАТ МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«УРГА»
92

610. ПРАТ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 236
611. ПАРТ МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
362

612. ПРАТ МІКРОСИСТЕМА 108
613. ПРАТ МІРАКОМ УКРАЇНА 252
614. ПАТ МІСТО БАНК 260
615. ПРАТ МІСЬКДОВІДКА 254
616. ПРАТ ММС КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ УКРАЇНА 164
617. ПРАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 382
618. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 80
619. ПРАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 88
620. ПРАТ МОДУЛЬ М 111
621. ПРАТ МОНОЛІТ 393
622. ПАТ МОНТАЖНИК УКРАЇНИ 110
623. ПАСТ НАДІЯ 95
624. ДП  НАЕК ЕНЕРГОАТОМ 480
625. ПРАТ НАУКА-СПОРТ 237
626. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕНСОР» 390
627. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВНДІКОМПРЕСОРМАШ»
5

628. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕЦВУГЛЕМАШ» 

114

629. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АРГОН 449
630. ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ГАММА 449
631. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
94

632. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІАЦІЙНОГО 
ЗАХИСТУ АКАДЕМІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

251

633. ПРАТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ШЕЛЬФ» 400
634. ПРАТ НАФТОАВТОМАТИКА 7
635. ПАТ НАФТОВИК 169
636. ПАТ НАФТОВИК 175
637. ПАТ НАФТОВИК 176
638. ПРАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 255
639. ПРАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 114
640. ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 

ЗАВОД»
473

641. ПАТ НВЦ»БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
ЗАВОД»

472

642. ПАТ НДІ ПНТД ВЕКТОР 159
643. ПРАТ НЕСТ-ХАННЕР 163
644. ПРАТ НИВА-ПЛЮС 388
645. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
46

646. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 249
647. ПАТ НІКОНД 424
648. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 80
649. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 472
650. ПРАТ НОВЕ ЖИТТЯ 443
651. ПРАТ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН 27
652. ПРАТ НОВОМИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13545
103

653. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД

93

654. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 101
655. ПРАТ НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 476
656. ПРАТ НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР’ЄР 401
657. ПАТ ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ 127
658. ПАТ ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС 160
659. ПРАТ ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА 395
660. ПАТ ОБЛПАЛИВО 168
661. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 37
662. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 207
663. ПРАТ ОБОД 424
664. ПРАТ ОБОЛОНЬ 112
665. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 293
666. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 305
667. ПРАТ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 237
668. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
407

669. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

417

670. ПРАТ ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ 446
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
671. ПРАТ ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ 228
672. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ 263
673. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ
416

674. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

417

675. ПАТ ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО 
ХАРЧУВАННЯ

418

676. ПРАТ ОЖИДІВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ 236
677. ПРАТ ОКТЯБРЬ 444
678. ПРАТ ОЛВІСС СВ 111
679. ПРАТ ОЛІМПІЙСЬКА АРЕНА 165
680. ТОВ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР 15
681. ПАТ ОРАТІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 258
682. ВАТ ОРІАНА 33
683. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 445
684. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 182
685. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 307
686. ПАТ ОРЛАН ТРАНС 359
687. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 28
688. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 329
689. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 74
690. ПРАТ ПАВЛОГРАДХЛІБ 76
691. ПРАТ ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ 237
692. ПАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК 91
693. ПРАТ ПЕРЕМОГА 182
694. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 85
695. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
696. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 2 86
697. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9 481
698. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-508 128
699. ПРАТ ПЕРУКАРНЯ МАЛЬВА 152
700. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 432
701. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 136
702. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 420
703. ПРАТ ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 25
704. ПРАТ ПИРЯТИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 325
705. ПРАТ ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД 237
706. ПАТ ПІДВОДТРУБПРОВІД 359
707. ПРАТ ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 293
708. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО ВТОРСПЛАВ 84
709. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 384
710. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 173
711. ПАТ ПІДПРИЄМСТВО ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ФАРБУВАННЯ 

ОДЯГУ ТА ОБРОБКИ ХУТРА «ОКСАМИТ»
164

712. ПРАТ ПІК 202
713. ПРАТ ПІК 235
714. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 131
715. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 269
716. ПРАТ ПІСІБІ РАДІОЗАВОД 237
717. ПРАТ ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА 358
718. ПРАТ ПЛАТИ 136
719. ПРАТ ПЛЕЗАВОД ЯНЕНКІВСЬКИЙ 226
720. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ВАСИЛІВКА» 197
721. ПРАТ ПЛЕМЗАВОД ІМ. ШМІДТА 424
722. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
723. ПАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 405
724. ПАТ ПМК 37 89
725. ПАТ ПМК 37 94
726. ПРАТ ПМК 43 113
727. ПРАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» 128
728. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ШЕПЕТІВКАГАЗ»
137

729. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

144

730. ПРАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ШЕПЕТІВКАГАЗ»

146

731. ПРАТ ПО МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС 

476

732. ПАТ ПОБЕРЕЗЬКИЙ ЗАВОД ПРЕСОВИХ АГРЕГАТІВ 72
733. СВАТ ПОДІЛЛЯ 4
734. ПАТ ПОЛІКОМБАНК 398
735. ПАТ ПОЛІСЯНКА 178
736. ПАТ ПОЛІСЯНКА 358
737. ПРАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 465
738. ПРАТ ПОЛТАВАЗООВЕТПРОМПОСТАЧ 250
739. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
740. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 8
741. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
742. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 23
743. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 270
744. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 273
745. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
20

746. ПРАТ ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД 4
747. АТ ПРАВЕКС БАНК 330

748. ПРАТ ПРАГА-АВТО 312
749. ПРАТ ПРАЙД-ІНВЕСТ 87
750. ПРАТ ПрАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» 443
751. ПРАТ ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ 165
752. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ 
449

753. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

428

754. ПРАТ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
УКРГАЗВИДОБУТОК 

428

755. ПРАТ ПРИДУНАЙСЬКИЙ 397
756. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 428
757. ПРАТ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 111
758. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОЛЬОРМЕТ»
412

759. ПАТ ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОЛЬОРМЕТ»

414

760. ПРАТ ПРІОКОМ 255
761. ПРАТ ПРОДМАГТОРГ 18 20
762. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» 449
763. ПРАТ ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ ПОДІЛЛЯ 26
764. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

158

765. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 361
766. ПРАТ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРСПЕЦТУНЕЛЬПРОЕКТ 448
767. ВАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СХІД» 164
768. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

769. ПРАТ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
«УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ»

255

770. ПРАТ ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ 204
771. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 414
772. ПРАТ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АГАТ 450
773. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК КИЇВЩИНА 449
774. ПРАТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1 165
775. ПАТ ПРОМІНВЕСТИЦІЇ 358
776. ПРАТ ПРОМО ГРУП 397
777. ПРАТ ПРОМСАНТЕХНІКА 201
778. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» 252
779. ПРАТ РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 354
780. ПРАТ РАДОСИНЬ 356
781. ПРАТ РАЙ АГРО ХІМ 444
782. ПРАТ РАЙЗ-МАКСИМКО 444
783. ТОВ РАЙЗ-ПРИКАРПАТТЯ 486
784. ПРАТ РАМБУРС 164
785. ПРАТ РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР 162
786. ПРАТ РАТНІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
360

787. ПРАТ РБУ-3 423
788. ПРАТ РБУ-3 423
789. ПАТ РВС БАНК 457
790. ПАТ РВС БАНК 464
791. ПАТ РВС БАНК 474
792. ПРАТ РЕГІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 96
793. ПРАТ РЕМАНЕНТ 26
794. ПРАТ РЕМОНТНИК 382
795. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
796. ПРАТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3 406
797. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
798. ПАТ РЕМПОБУТТЕХНІКА-ХЕРСОН 423
799. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

«СТОЛИЧНИЙ»
463

800. АТ РИТМ 235
801. АТ РИТМ 310
802. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 465
803. ПРАТ РІВНЕАЗОТ 479
804. ПРАТ РІВНЕВТОРМЕТ 355
805. ПРАТ РІВНЕНАФТОБАЗА 443
806. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 251
807. ПАТ РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 252
808. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ 80
809. ПРАТ РІВНЕСПОРТЕК 80
810. ПРАТ РІВНЯНСЬКЕ 104
811. ПРАТ РОГАТИНАВТО 170
812. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
226

813. ТОВ РОЗТОЦЬКЕ 486
814. ПРАТ РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА» 176
815. ПРАТ РОСАВА 355
816. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 297
817. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ 466
818. АТ РУР ГРУП С.А. 442
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
819. ПРАТ САНТІМА 481
820. ПРАТ САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№ 6
352

821. ТОВ СВАРОГ-ДНІСТЕР 15
822. ПАТ СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙАГРОТЕХСЕРВІС 105
823. ПРАТ СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 253
824. ПРАТ СЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ 112
825. ПАРТ СЕТВІК 430
826. ПАТ СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД 431
827. ПРАТ СИСТЕМА 427
828. ПРАТ СІ-ЕС-ТІ ІНВЕСТ 16
829. ПАТ СІЛЬГОСПХІМІЯ 168
830. ВАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СОКІЛЕЦЬ 
443

831. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА

233

832. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО БЕРЕЗОВОЛУЦЬКЕ

486

833. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС - 
ПЛЮС

486

834. ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ДУХОВА

109

835. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАЛИНА

109

836. ЗАТ СІНЕТ 481
837. ПАРТ СК АВТОРИТЕТ 447
838. ПРАТ СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 447
839. ТОВ СК-АГРО 142
840. АТ СКМ 424
841. ПРАТ СКОЛІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 206
842. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП 384
843. ПАТ СЛОВВАЖМАШ 433
844. ПАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД «ТОРЕЛАСТ» 232
845. ПРАТ СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 116
846. ПРАТ СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

17452
388

847. ПРАТ СПЕЦБУДМАШ 481
848. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №3 231
849. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №1 
111

850. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №1

264

851. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 
КОЛОНА №30

154

852. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ

374

853. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

319

854. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО АЗОВЛІФТ 

330

855. ПРАТ СПІВДРУЖНІСТЬ ПРОГРЕС 237
856. ПРАТ СРІБНИЦЯ 485
857. ТОВ СТАНДАРТ - АГРО 209
858. ПРАТ СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 443
859. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 379
860. ПРАТ СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 380
861. ПРАТ СТАРОСАМБРІВСЬКИЙ КАР'ЄР 430
862. ПРАТ СТАРТ 350
863. ПРАТ СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ 72
864. ПАТ СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПОЛІМІНЕРАЛ
320

865. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

141

866. ПРАТ СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА

142

867. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 392
868. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗАЛІЗНИЧНІ ШЛЯХИ» 268
869. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 402
870. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 45
871. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА» 64
872. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-ЖИТТЯ» 125
873. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ» 253
874. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОФІЙСЬКА БРАМА» 128
875. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМСТРАХ» 128
876. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ ЛАЙФ» 154
877. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГРАНД-ПОЛІС 450
878. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЕЛЬФІН 111
879. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНГРУП 450
880. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 223
881. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ КРЕМІНЬ 429
882. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ САТІС 111
883. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 234
884. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ 484
885. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ
202

886. ПАТ СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО 
ОБЛАДНАННЯ

284

887. ПРАТ СУМИГАЗМАШ 238
888. ПРАТ СУМИ-ЛАДА 20
889. ПАТ СУМИХІМПРОМ 455
890. ПАТ СУМИХІМПРОМ 458
891. ПРАТ СУМСЬКА АВТОБАЗА №1 5
892. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 179
893. ПРАТ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО 362
894. ПРАТ СХІД 2 356
895. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 95
896. ПРАТ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-АЛЬЯНС 116
897. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 87
898. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 89
899. ПАТ ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК 95
900. ПАТ ТАСКОМБАНК 65
901. ПАТ ТАТАРБУНАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО №15143
421

902. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
903. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 256
904. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 257
905. ПРАТ ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 258
906. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС 238
907. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 18
908. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 445
909. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 147
910. ПРАТ ТЕРМІНАЛ-М 19
911. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 14
912. ПАТ ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ 18
913. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
914. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 6
915. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬ-ПЛЕМПОСТАЧ 4
916. ПАТ ТЕРНОПІЛЬХЛІБ 375
917. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
154

918. ПРАТ ТЕХЕНЕРГО 238
919. ПРАТ ТЕХІНВЕНТ 14
920. ПРАТ ТЕХНІЧНО-ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЕЛЕКТРОНІКА» 161
921. ПРАТ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ 

МОНОКРИСТАЛІВ»
364

922. ТОВ ТЕХНОПАРК ЛЗТА 113
923. ПРАТ ТЕХНОРЕСУРС 159
924. ПАТ ТОВСТЕНСЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА 4
925. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ЯВІР» 165
926. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР «МАТРИЦЯ» 171
927. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
928. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
929. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 403
930. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 7
931. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» 9
932. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРЛЕГСИРОВИНА» 155
933. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 80
934. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» 82
935. ПРАТ ТОРГСЕРВІС 45
936. ПРАТ ТРАНСАВТОСЕРВІС 416
937. ПРАТ ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБОТКА 314
938. ПРАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ГРАНІТ» 18
939. ПАТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 

КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА»
133

940. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 34
941. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 

«ЗАХІДУКРТРАНС»
168

942. ПРАТ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАХІДУКРТРАНС»

169

943. ПАТ ТРЕЙД АВАНГАРД АГРО 341
944. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 129
945. ПРАТ ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД 1 429
946. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 295
947. АТ ТРОТТОЛА 481
948. ЗАТ ТС 238
949. ПРАТ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АЙТІ-ТУР» 394
950. ПРАТ ТУТКОВСЬКИЙ 165
951. ПРАТ УВТК 327
952. ПРАТ УЖГОРОДСЬКЕ АТП 12107 300
953. ПРАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОДВИГУН 478
954. ПРАТ УКПОСТАЧ 397
955. ПАТ УКРАГРОМАШСЕРВІС 104
956. ПРАТ УКРАГРОТЕХНІКА 161
957. СПАТ УКРАЇНА 377
958. СПАТ УКРАЇНА 421
959. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 50
960. ПРАТ УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН 481
961. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 303
962. ПРАТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 313
963. ПАРТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ 322
964. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
965. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 126
966. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
233

967. ПРАТ УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА 132
968. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ 397
969. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 374
970. ПРАТ УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП»
114

971. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 162
972. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»
98

973. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 
МАШИНОБУДУВАННЯ «УКРПРОМПРОЕКТ

486

974. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

360

975. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ ІНСТИТУТ 250
976. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
394

977. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 353
978. ПАТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 482
979. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 112
980. ПРАТ УКРГАЗВИДОБУТОК 235
981. ПРАТ УКРГАЗ-ЕНЕРГО 465
982. ПРАТ УКРЕНЕРГОБУД 357
983. ТОВ УКРІНВЕСТХОЛДИНГ 250
984. ПРАТ УКР-ЛАН 331
985. ПАТ УКРМЕДІАІНФОРМ 10
986. ПАТ УКРМЕДПРОМ 141
987. ПАТ УКРНАФТА 356
988. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 430
989. ПРАТ УКРПІДШИПНИК 109
990. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 96
991. ПРАТ УКРПРОМОБЛАДНАННЯ 98
992. ПРАТ УКРРАДІОПРИЛАД 112
993. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 5
994. ПАТ УКРСОЦБАНК 31
995. ТОВ УКРСОЦБУД 201
996. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 117
997. ПАТ УКРСПЕЦТРАНСГАЗ 469
998. ПРАТ УКРТАРА-ВОЛАНПАК 259
999. ПРАТ УКРТОРГБУД 397
1000. ПРАТ УКРТРАНСНАФТАБЕЗПЕКА 110
1001. ПАТ УКРФАРМА 12
1002. ПАТ УМАНСЬКА МІЖГОСПОДАРСЬКА ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА
152

1003. ПРАТ УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 154
1004. ПРАТ УНАВСЬКЕ 444
1005. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 216
1006. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 141
1007. ПАТ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 143
1008. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 7
1009. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23 9
1010. ПАТ УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 428
1011. ПРАТ УФІЮК 109
1012. ПРАТ ФАБРИКА ЕДЕЛЬВЕЙС 481
1013. ПАТ ФАБРИКА ПРУТ 107
1014. ПРАТ ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ 484
1015. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 377
1016. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 422
1017. ПАТ ФАРМАК 183
1018. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» 274
1019. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 107
1020. ПРАТ ФАРУС 238
1021. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 106
1022. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА 439
1023. ПАРТ ФІРМА НАФТАГАЗБУД 238
1024. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 73
1025. ТОВ ФОЗЗІ-ФУД 5
1026. ПРАТ ФОРА РІТЕЙЛ 20
1027. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 179
1028. ПРАТ ХАРКІВ АВТО 180
1029. ПРАТ ХАРКІВОБЛБУДТРАНС 401
1030. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 102
1031. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦІПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 99
1032. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 100
1033. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 101
1034. ПАТ ХАРКІВСЬКА ТЕЦ - 5 102
1035. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

16355
393

1036. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
16355

394

1037. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
№16327

108

1038. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

87

1039. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД 382
1040. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 97
1041. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 99
1042. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»
103

1043. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 99
1044. ПРАТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 99
1045. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 22
1046. ПРАТ ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД 254
1047. ПРАТ ХАРЧОВИК 410
1048. ПРАТ ХАРЧОВИК 415
1049. ПАТ ХЕРСОНВОДПРОЕКТ 423
1050. ПАТ ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ 30
1051. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА 92
1052. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 317
1053. ПАТ ХОЛОДОКОМБІНАТ №3 165
1054. ПРАТ ХРБУ МЖГ 424
1055. ПАТ ХУСТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

-№240 
112

1056. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 74
1057. ПРАТ ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 238
1058. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 

«МАЯК» 
165

1059. ПАТ ЧЕРВОНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 357
1060. ПРАТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
394

1061. ВАТ ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ 151
1062. ПРАТ ЧЕРКАСИСТАЛЬ 150
1063. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 153
1064. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17154 153
1065. ПРАТ ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ МОНТАЖНО-

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
429

1066. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО 156
1067. ПАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС 155
1068. ПРАТ ЧЕРКАСЬКИЙ КХП 88
1069. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 107
1070. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 108
1071. ПАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 108
1072. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 107
1073. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 180
1074. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 307
1075. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 314
1076. ПРАТ ЧЕРНІГІВ АВТО 322
1077. ПРАТ ЧЕРНІГІВАВТОДОРСЕРВІС 392
1078. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 395
1079. ПРАТ ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС 325
1080. ПРАТ ЧЕРНІГІВРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 392
1081. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 313
1082. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 359
1083. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

«М’ЯСОМОЛТЕХПРОМ»
392

1084. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-17454 481
1085. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ
392

1086. ПРАТ ЧЕРНІГІВТОРГБУДМАТЕРІАЛИ 354
1087. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №3
153

1088. ПАТ ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 477
1089. ПАТ ШАРІВСЬКЕ 92
1090. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 188
1091. ПАТ ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1 232
1092. ПАТ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 48
1093. ПРАТ ШАЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
117

1094. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 178
1095. ПРАТ ШИРЯЇВСЬКЕ АВТОТРАНПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15167 375
1096. ПАТ ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК 281
1097. ПАТ ШЛІФВЕРСТ 378
1098. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 379
1099. ПАТ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №22 380
1100. ПРАТ ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 231
1101. ПРАТ ЮНІКОМ 360
1102. ПРАТ ЮНІСТЬ 164
1103. ПРАТ ЮНІСТЬ 5 380
1104. ПРАТ ЯВА 361
1105. ПАТ ЯВІР 485
1106. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 75
1107. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 76
1108. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 77
1109. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 133
1110. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР 328
1111. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 448
1112. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1113. ПРАТ ЯМПІЛЬТЕХСЕРВІС 148
1114. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 100
1115. ПАТ ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД 2
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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: 1 300 
За мов лен ня № 18082/4
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
27.04.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


