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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ 101

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 03766984
3. Місцезнаходження: 20341 Черкаська область Уманський район село 

Кочержинцi, вулиця Зеленюка, будинок 16А
4. Міжміський код, телефон та факс: 04744-3-31-22, 3-33-05
5. Електронна поштова адреса: 03766984@afr.com.ua; silhoztehnika.

uman@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://siltehnika.at24.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року припинено повноваження Голови 
Наглядової ради Салипи Леонiда Пантелеймоновича, посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення по-
вноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради. Посадова особа 
є акціонером емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 
16,259675 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на по-
саді Члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради з 29.05.2015 року до 
30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року припинено повноваження Члена 
Наглядової ради Франчук Лiдії Василiвни, посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціо-
нером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. 
Особа перебувала на посаді з 29.05.2015 року до 30.04.2018 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року припинено повноваження Члена 
Наглядової ради Шевченко Лариси Володимирiвни, посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення по-
вноважень: закінчення терміну обрання Наглядової ради. Посадова особа 
не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі това-
риства. Особа перебувала на посаді з 29.05.2015 року до 30.04.2018 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року обрано Наглядову раду товари-

ства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Головою Наглядової 
ради Салипу Леонiда Пантелеймоновича, посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером емітента, 
розмір пакета акцій, який належить особі 16,259675 % від статутного капі-
тала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: заступник керуючого. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року обрано Наглядову раду товари-
ства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Наглядової 
ради Франчук Лiдію Василiвну, посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Франчук Л.В. є представником 
акціонера фізичної особи Салипи Леоніда Леонідовича (частка в статутно-
му капіталі товариства 16,396496 %). Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року обрано Наглядову раду товари-
ства у складі трьох осіб, терміном на три роки, а саме Членом Наглядової 
ради Шевченко Ларису Володимирiвну, посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Шевченко Л.В. є пред-
ставником акціонера фізичної особи Чмута Василя Івановича (частка в 
статутному капіталі товариства 1,113922%). Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року припинено повноваження Дирек-
тора товариства Янковенко Андрiя Андрiйовича, посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Підстава для припинення повно-
важень: закінчення терміну обрання Директора. Посадова особа є 
акціонером емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 27,580753 % 
від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 
29.05.2015 року до 30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМАНСЬКА 
СІЛЬГОСПТЕХНІКА» від 30.04.2018 року обрано Директором товариства, 
терміном на три роки Янковенка Андрiя Андрiйовича, посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціоне-
ром емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 27,580753 % від 
статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Директор Янковенко Андрiй Андрiйович 02.05.2018
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

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

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

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-

то рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ 
«СIТIБАНК» Марка Лує у зв'язку iз переобранням. Марк Лує часткою в ста-
тутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.Марк Лує є членом Наглядової Ради ПАТ «СIТIБАНК» з 
17.03.2015р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Крiстофера Теано у зв'язку iз переобранням. Крiстофер 
Теано часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.Крiстофер Теано є членом Наглядової Ради 
ПАТ «СIТIБАНК» з 17.03.2015р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Надiра Шейха у зв'язку iз переобранням. Надiр Шейх 
часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Надiр Шейх є членом Наглядової Ради ПАТ 
«СIТIБАНК» з 17.03.2015р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Вiтольда Зелiнскi у зв'язку iз переобранням. Вiтольд 
Зелiнскi часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Вiтольд Зелiнскi є членом Наглядової Ради 
ПАТ «СIТIБАНК» з 17.03.2015р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Стiвена Паркера у зв'язку iз переобранням.Стiвен Пар-
кер часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Стiвен Паркер є членом Наглядової Ради 
ПАТ «СIТIБАНК» з 30.05.2016 р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Аллана Джерома Хiрста у зв'язку iз переобранням.Аллан 
Джером Хiрст часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Аллан Джером Хiрст є членом 
Наглядової Ради ПАТ «СIТIБАНК» з 04.08.2015р.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було при-
йнято рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової ради 
ПАТ  «СIТIБАНК» Марка Лує. Марк Лує часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних 
даних Посадова особа є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ 
IНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова 
особа обiймала наступнi посади: Керiвник Кластеру: Росiя, Україна, Ка-
захстан, Iзраїль, Польща, Туреччина, «Сiтiбанк Н.А.» (м. Лондон, Велика 
Британiя); Член Ради Директорiв в Сiтiбанк Казахстан, Сiтiбанк А.С. (Ту-
реччина), Сiтiбанк Хендловi (Польща), АО «Сiтiбанк» (Росiйська 
Федерацiя); Керуючий директор АО «Сiтiбанк» (Росiйська Федерацiя); 
Член Ради Директорiв Сiтiбанк Юероп ПЛС, Iрландiя; Виконавчий дирек-
тор в регiонi країн Європи, Близького Сходу та Африки компанiї Сiтiкорп 
по роботi з клiєнтами в регiонi країн Європи, Близького Сходу та Африки; 
Сiтiбанк Н.А., Велика Британiя. 

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Крiстофера 
Теано. Крiстофер Теано часткою в статутному капiталi не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова осо-

ба не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова осо-
ба є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ 
КОРПОРЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала 
наступнi посади: Сiтiгруп Глобал Маркет Лiмiтед, Велика Британiя, Керую-
чий Директор, Радник з юридичних питань регiону Європа, Ближнiй Схiд та 
Африка (EMEA); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК, 
А.С.(Туреччина); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК ЮРОП ПЛС, 
Дублiн, Iрландiя. 

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було при-
йнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради - 
Надiра Шейха. Надiр Шейх часткою в статутному капiталi не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова 
особа є представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ 
ЛЛС. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi по-
сади: Керiвник Кластеру: Єгипет, Йорданiя, Лiван, Iрак, Сiтiбанк Єгипет; 
Генеральний директор/Керуючий директор, «Сiтiбанк, Н.А.», фiлiя у 
Єгиптi; Начальник Управлiння Iнвестицiйних Фiнансiв в Регiонi країн Єв-
ропи, Близького Сходу та Африки (EMEA), Сiтi Прайвет Банк, «Сiтiбанк, 
Н.А.», фiлiя у Лондонi. 

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Вiтольда 
Зелiнскi. Вiтольд Зелiнскi часткою в статутному капiталi не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова 
особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова 
особа є представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ 
ЛЛС. Протягом останнiя п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi по-
сади: Сiтiбанк Юероп ПЛС, Iрландiя, Поланд Бренч, Керiвник пiдроздiлу; 
Керiвник фiнансового вiддiлу (CFO), Вiце-Президент, Торговельний банк у 
Варшавi - Акцiонерне товариство (Польща); Член Наглядової Ради, Бюро 
кредитної iнформацiї (Польща); Член Наглядової Ради, Маклерський дiм 
БХ (Польща). 

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Аллана 
Джерома Хiрста. Аллан Джером Хiрст часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. 
Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. 
Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради Банку. Протягом 
останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: незалежний 
директор, член виконавчого комiтету в Файненшiал Сервiс Волунтiр Корп, 
Нью Йорк, Фiко Терапутiкс Бабрахеме, Англiя, Уайт Сквеа Чемiкал Iнк., 
США, Breivoll Inspection Technologies AS, Норвегiя; Голова аудиторської 
комiсiї, Банк Грузiї, Грузiя.

Загальними зборами ПАТ «СIТIБАНК» 26 квiтня 2018 року було прийня-
то рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової Ради - Стiвена 
Паркера. Стiвен Паркер часткою в статутному капiталi не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова осо-
ба не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова осо-
ба є незалежним членом Наглядової Ради Банку. Протягом останнiх п'яти 
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Виконавчий коуч Праеста 
Партнершiп (м. Лондон, Велика Британiя); Начальник управлiння консуль-
тування, регiон Європа, Близький Схiд та Африка, Експерiан ПЛС, Велика 
Британiя; Старший радник, Партнерство Шафтесберi, Велика Британiя; 
Керiвник групи регiону - Росiя, СНД та Пiвденно-Схiдної Європи, Корпорацiя 
Вiза, Росiйська Федерацiя.

26 квiтня 2018 року Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення 
(протокол № 138 вiд 26.04.2018 року) про призначення МакУортера 
Александра Гранта на посаду Голови Правлiння ПАТ «СIТIБАНК». МакУ-
ортер Александр Грант заступає на посаду Голови Правлiння 
ПАТ  «СIТIБАНК» з дати погодження його кандидатури Нацiональним 
Банком України. До моменту погодження кандидатури МакУортера 
Александра Гранта на посаду Голови Правлiння ПАТ «СIТIБАНК» та 
його вступу на посаду, Мiкулицька Ганна Аркадiївна продовжуватиме 
виконувати обов'язки Голови Правлiння ПАТ «СIТIБАНК». МакУортер 
Александр Грант непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє. 
Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних да-
них. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Керуючий директор, 
регiон EMEA Сiтi Ризик Офiс та Велика Британiя Ризик Офiс, Лондон, 
Велика Британiя, Сiтiбанк.

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

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

2. В.о. Голови Правління ПАТ «СІТІБАНК» _________ Мікулицька Г.А. 
 (підпис) 
 М.П.  27.04.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СІТІБАНК»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕМАЛЬХІМПРОМ»
1.2. Місцезнаходження емітента: 39610, Полтавська обл., м. Кремен-

чук, вул. Свіштовська, 3Д
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24829068
1.4. Міжміський код та телефон: (05366) 4-15-53
1.5. Електронна почтова адреса: emal-prom@ukr.net
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: doc.emal-prom.com.ua
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів
2.Текст повідомлення

2.1. На Загальних зборах, які відбулись 27.04.2018р., було прийняте 
рішення про попереднє

надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол № 1 від 
27.04.2018р.).

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів - 27.04.2018р.; назва уповноваженого органу, що його 
прийняв - Загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазна-
ченням, зокрема, їх характеру - вчинення значних правочинів в ході по-
точної господарської діяльності, необхідність укладати контракти (до-
говора) сума яких перевищує 50% вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності; гранична сукупність вартості правочинів - 
7'917'700 грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності - 7'917'700 грн.; співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) - 100%; загальна кількість голосуючих 
акцій - 1'449'896 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах - 1'253'752 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - проголосували «за»  - 
1'253'752 шт. та «проти» - 0 шт.

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

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

Директор  Никитчук С.М.

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 «ПЕНТОПАК»
2. Код за ЄДРПОУ: 20620489
3. Місцезнаходження: 08300, Київська обл., мiсто Бориспiль, вулиця 

Броварська, будинок 5
4. Міжміський код та телефон, факс: 044 281 24 16, 04595 6 45 08
5. Електронна поштова адреса: factory@pentopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.pentopak.com 
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір 
дивідендів, що 

підлягають виплаті, 
грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб 
виплати 

дивідендів

1 2 3 4 5
1 30.04.2018 33437000.00 02.05.2018 

- 30.10.2018
безпосередньо 

акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття Єдиним акцiонером Товариства рiшення про виплату 
дивiдендiв: 30.04.2018 р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 
16.05.2018 р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення 
Єдиного акцiонера: 33 437 000 грн. (тридцять три мiльйона чотириста 
тридцять сiм тисяч гривень 00 копiйок).
Строк виплати дивiдендiв: Здiйснити виплату дивiдендiв у грошовiй 
формi не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв вiд дня ухвалення рiшення Єдиним 
акцiонером.
Спосiб виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється Товари-
ством безпосередньо акцiонеру Товариства на його банкiвський 
рахунок.
Порядок виплати дивiдендiв: планується здiйснити виплату всiєї суми 
дивiдендiв вiдповiдно до рiшення Єдиного акцiонера єдиним платежем 
або частинами довiльного розмiру на розгляд Товариства.

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 
ПрАТ «ПентоПак»  __________________  В.А. Лозовий 
 підпис, печатка
  02 травня 2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПРОЕКТНО – БУДІВЕЛЬНА фІРМА 

«ХЕРСОНБУД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство про-

ектно – будівельна фірма «Херсонбуд»
2. Код ЄДРПОУ: 01273243
3. Місце знаходження: м. Херсон, вул..Лютеранська, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (0552)493205
5. Електрона поштова адреса: 01273243@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

для розкриття інформації: 01273243.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.18 року припинено по-
вноваження наступних посадових осіб Наглядової Ради:

- Голови Наглядової Ради Сандика Бориса Мотлійовича
- Члена Наглядової Ради Сандіка Анатолія Борисовича
- Члена Наглядової Ради Сальдо Ірини Володимирівни
- Члена Наглядової Ради Куценко Лідії Василівни
- Члена Наглядової Ради Хвостової Ніни Василівни
Рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 30.04.18 року об-

рано наступних посадових осіб Наглядової Ради:
- Головою Наглядової Ради Сандика Бориса Мотлійовича
- Члена Наглядової Ради Крайнову Ольгу Григорівну
- Члена Наглядової Ради Сандіка Анатолія Борисовича
- Члена Наглядової Ради Жабоєдова Юрія Петровича
- Члена Наглядової Ради Сандіка Лілію Володимирівну.

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

міститься у повідомлені, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством.

2. Найменування посади
Голова Правління – Генеральний директор  Сандік О.Б.

2018.05.02 

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 "ЛУЦЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10701", 
05482297 Волинська , 43000, м. Луцьк, 
вул. Зв’язківців, 1 (0332) 25-02-22

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

03.05.2018р.

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

www.atp10701.net.иа

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)461-28-23 (044)461-20-95

5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://utg.ua/img/menu/company/
docs/2018/182.pdf

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

II. Текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi –  

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 02 травня 2018 року отримало вiд 
одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi - Компанiя) Рiшення 
акцiонера №182 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 
27.04.2018 про змiну складу посадових осiб, а саме:

• про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Пре-
зидента Товариства;

• про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Пре-
зидента Товариства.

Вiдповiдно до пункту 10.2.29 Статуту Товариства до виключної 
компетенцiї Загальних Зборiв Товариства належить прийняття рiшення про 
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Президента.

Вiдповiдно до п. 10.2.28 Статуту Товариства до виключної компетенцiї 
Загальних Зборiв Товариства належить затвердження умов трудових 
договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Президентом та iншими члена-

ми Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; визначення особи, упо-
вноваженої пiдписати вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) з 
Президентом та iншими членами Правлiння. 

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема:
1) припинити повноваження Химка Мирослава Петровича, як особи, яка 

тимчасово здiйснює повноваження Президента Товариства;
2) обрати члена Правлiння, Вiце-Президента Товариства з питань 

закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та капiтального 
будiвництва Хоменка Андрiя Iвановича особою, яка тимчасово 
здiйснюватиме повноваження Президента Товариства.

Химко Мирослав Петрович непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа здiйснювала повноваження Пре-
зидента Товариства з 17.02.2017, не дала згоди на розкриття паспортних 
даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє.

Хоменко Андрiй Iванович акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє. По-
садова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2008-09.2011 – Генеральний дирек-
тор Державного пiдприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбо-
будування «Зоря»-«Машпроект»; 12.2011-04.2013 – радник в дирекцiї 
Представництва акцiонерного товариства «Група «Енергетичний стан-
дарт»; 04.2013-04.2015 – генеральний директор в дирекцiї ТОВ «Енерджи 
Стернард Iндастриз»; 07.2015-05.2017 – радник генерального директора 
ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання; з 12.2017 - 
член Правлiння, Вiце-Президент Товариства з питань закупiвель, 
матерiально-технiчного забезпечення та капiтального будiвництва.

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 Олексiєнко Сергiй Олександрович
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.05.2018

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“УКРТРАНСГАЗ”

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ 
РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

2. Код за ЄДРПОУ: 03751818
3. Місцезнаходження: 26100 Кіровоградська область, Новоархангель-

ський район, смт. Новоархангельськ, вулиця Леніна, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 0525522190, 0525522831
5. Електронна поштова адреса: nov_rtp@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://novoarhangelskertp.emitents.
net.ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу акці-
онерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 27.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові загальні 
збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВО-
АРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО» . Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР: 02.05.2018 року. Повне найменуван-
ня акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО» Повне найменування акціонерного товариства після 
зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ 
РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

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

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

2. Директор Гончар Олександр Федорович 02.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ 
РАДIАЦIЙНОГО ЗАХИСТУ 
АКАДЕМIї 
ТЕХНОЛОГIЧНИХ НАУК 
УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 23151351
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Мельникова, 53
4. Міжміський код, телефон та факс  (044) 483-7182, (044) 483-35-02
5. Електронна поштова адреса official@rpi.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

rpi.kiev.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв 30 квітня 2018 р. прийнято 

рiшення (протокол №17 вiд 30.04.2018 р.) про надання згоди на вчинення 
значних правочинів. Гранична вартість правочинів становить 15000 тис. грн., 
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
64602 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
23,2%. Схвалено значні правочини, якi перевищували 10 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк та вчи-
нялись Товариством вiдповiдно до контракту на надання медичних та 
бiофiзичних послуг № SIP 05-3-015 вiд 17.09.2004 р. у ходi поточної 
дiяльностi з дати проведення чергових загальних зборiв вiд 25.04.2017 р. до 
дати проведення цих загальних зборiв.

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

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

Генеральний директор Берковський Володимир Борисович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКА фІРМА «МЕБЛІ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01555065
3. Місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-447-26-50, -
5. Електронна поштова адреса: prat_mebli@ukr.net; 01555065@ afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 

(протокол № 1) від 30.04.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової Ради Товариства, а саме Голови Наглядової Ради Титарчука Миколи 
Олександровича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо пас-
портних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з 
переобранням Наглядової ради. Посадова особа є акціонером та володіє част-
кою у статутному капіталі товариства. в розмірі 37,129635%.  Особа перебувала 
на посаді Голови Наглядової Ради з 20.04.2016 року по 30.04.2018 року. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
(протокол № 1) від 30.04.2018 року, достроково припинено повноваження На-
глядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради Гітмана Анатолія 
Борисовича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних 
даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переоб-
ранням Наглядової ради. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. в розмірі 0,013138%.  Особа перебувала на по-
саді Члена Наглядової Ради з 20.04.2016 року по 30.04.2018 року. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма «Ме-
блі» (протокол № 1) від 30.04.2018 року, достроково припинено повнова-
ження Наглядової Ради Товариства, а саме Члена Наглядової Ради Слинь-
ко Ольги Михайлівни, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повнова-
жень: в зв'язку з переобранням Наглядової ради. Посадова особа є акціо-
нером та володіє часткою у статутному капіталі товариства. в розмірі 
0,010218 %.  Особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради з 
20.04.2016 року по 30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-

ті за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з достроковим  припиненням повноважень попереднього скла-

ду Наглядової Ради Товариства, Загальними Зборами Акціонерів  
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі»(протокол № 1) від 30.04.2018 року при-
йнято рішення обрати Наглядову Раду у складі 3 осіб, а саме Членом На-
глядової ради Бурю Андрія Володимировича, згоди посадової особи на 
розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі товариства в роз-
мірі 9,927007%. Строк, на який призначено особу 3 роки. Посадова особа 
не обіймала інших посад протягом останніх п'яти років. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього скла-
ду Наглядової Ради Товариства, Загальними Зборами Акціонерів  
ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі»(протокол № 1) від 30.04.2018 року при-
йнято рішення обрати Наглядову Раду у складі 3 осіб, а саме Членом На-
глядової Ради Мироненко Світлану Семенівну, згоди посадової особи на 
розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано. Посадова осо-
ба є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі товариства в роз-
мірі 9,927007%. Строк, на який призначено особу 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Товариства, Загальними Зборами Акціонерів ПрАТ «Черкаська фірма 
«Меблі»(протокол № 1) від 30.04.2018 року прийнято рішення обрати На-
глядову Раду у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової ради Дісканта Рома-
на Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером  та володіє 
часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 9,927007%. Строк, на 
який призначено особу 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: депутат, директор, приватний підприємець. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

На підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» 
( протокол № 7 засідання Наглядової Ради) від 30.04.2018 р. прийнято рішен-
ня обрати Головою Наглядової  Ради Бурю Андрія Володимировича, згоди 
посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отрима-
но. Посадова особа є акціонером та володіє часткою у статутному капіталі 
товариства у розмірі 9,927007%  Строк, на який призначено особу 3 роки. По-
садова особа не обіймала інших посад протягом останніх п'яти років.  Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Директор Степченко Галина Володимирівна 30.04.2018

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕБЛІ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 01555065
3. Місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
4. Міжміський код, телефон та факс: 050-447-26-50, -
5. Електронна поштова адреса: prat_mebli@ukr.net; 01555065@ afr.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення про попереднє надання згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчи-
нятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш 
як одного року з дати прийняття даного рішення прийнято 30.04.2018 року 
черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА 
«МЕБЛІ».

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: пра-
вочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, 
кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів 
позики, кредитів, фінансової допомоги або займу.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
2000 тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2031,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 98,44%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль) голосів.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються від-

повідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після на-
дання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення про попереднє надання згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчи-
нятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш 
як одного року з дати прийняття даного рішення прийнято 30.04.2018 року 
черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА 
«МЕБЛІ». 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих 
договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, по-
руки.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
2000 тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 2031,7 тис. грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКА фІРМА «МЕБЛІ»
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Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
98,44%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 (нуль) голосів.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються від-

повідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надан-
ня Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
рішення про попереднє надання згоду на вчинення Товариством значних 
правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчиня-
тимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 
одного року з дати прийняття даного рішення прийнято 30.04.2018 року чер-
говими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКА ФІРМА «МЕ-
БЛІ». Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих до-
говорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, поста-
чання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних 

робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна 
та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання до-
говорів, передбачених чинним законодавством.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 
2000 тис.грн. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 2031,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
98,44%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

338 706 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 (нуль) голосів.
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються від-

повідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надан-
ня Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

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

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

2. Директор Степченко Галина Володимирівна 30.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИ НОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
2. Код за ЄДРПОУ: 01374406
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, Золотонiський район, 

місто Золотоноша, вулиця Шевченка, будинок 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-82, 5-23-06
5. Електронна поштова адреса: zmbz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийнят-
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів

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

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» 
прийнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартіс-
тю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: реа-
лізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на 
внутрішніх та зовнішніх ринках 

Гранична сукупна вартість правочинів: на суму до 400 000 000,00 грн.
(Чотириста мільйонів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 1083,42 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 263 018 шт..
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» 
прийнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартіс-
тю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: при-
дбання товарів та послуг.

Гранична сукупна вартість правочинів: на суму до 300 000 000,00 грн.
(триста мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 812,57 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» 
прийнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартіс-
тю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими устано-
вами.

Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 000,00 грн. (сто мільйо-
нів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 270,86 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директо-

ра Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних право-
чинів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» 
прийнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартіс-
тю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дання договорів гарантій з банківськими ті іншими фінансовими установа-
ми.

Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 000,00 грн. (сто мільйо-
нів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 270,86 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» 
прийнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартіс-
тю більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укла-
дання договорів застави в якості забезпечення виконання зобов'язань то-
вариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що 
загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу, не пере-
вищить 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань 
не перевищить 100 000 000,00грн. ( сто мільйонів грн.);

Гранична сукупна вартість правочинів: 200 000 000,00 (двісті мільйонів 
грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 541,71 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00388932;
3. Місцезнаходження: 20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Ле-

бедин, вул. Заводська,17 ;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04741) 2-68-34; (04741) 2-68-34;
5. Електронна поштова адреса: llc@lnz.com.ua; office@lnz.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.lnz.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

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

27.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 27.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону 
України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. роздiлу 8 
Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчи-
нення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, наступного 
характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; - угоди (змiни 
до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним 
угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання 
(договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); - угоди щодо збiльшення 
обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або 
зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - 
угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, 
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, 
застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); - будь-якi уго-
ди, пов’язанi з набуттям Товариством прав власностi на земельнi дiлянки 
чи пов’язанi з вiдчуженням Товариством прав власностi на земельнi 
дiлянки, а також правочини, якi згiдно чинного законодавства можуть 

вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження 
рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також 
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, без-
оплатної передачi, дарування, страхування); - договори оренди цiлiсного 
майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними 
угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних 
паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; - угоди 
будiвельного пiдряду, лiзингу; - угоди щодо послуг рекламного, 
iнформацiйного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по пе-
ревезенню, зберiганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-
будiвельних робiт; - договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; 
- договори позики; - договори поставки, купiвлi-продажу, застави, 
зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв 
та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення 
фiнансово-господарської дiяльностi. Гранична сукупна вартiсть значних 
правочинiв: 1,5 млрд. гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi – 4534047 тис.грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства – 33.08 %. За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 684731 шт. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 684535 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
- 684535 шт. (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареє-
струвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцiй, та 99,97 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 
кiлькостi). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади Директор Ткаченко Анатолiй Миколайович 
02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСIННЄВИЙ ЗАВОД»

30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» при-
йнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартістю 
більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
купівля-продаж цінних паперів.

Гранична сукупна вартість правочинів: до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят 
мільйонів грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
135,43 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» при-
йнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартістю 
більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: під-
писання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строко-
вої, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги.

Гранична сукупна вартість правочинів: до 30 000 000, 00 грн. (тридцять 
мільйонів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
81,26 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 
30.04.2018 року, на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» при-
йнято рішення попередньо схвалити наступні значні правочини, вартістю 
більше як 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річ-
ної фінансової звітності які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2019 
року. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: під-
писання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та 
автотранспорту на умовах лізінгу.

Гранична сукупна вартість правочинів: до 300 000 000, 00 грн. (тридцять 
мільйонів грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 36 920 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
812,57 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 264 515 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 263 018 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

263 018 голосів.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня: 0 (нуль).
Збори також прийняли рiшення: попередньо уповноважити директора 

Лимаря С.В. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.
III. Під пис 

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

2. Директор Лимар Станіслав В'ячеславович 02.05.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
2. Код за ЄДРПОУ: 01374406
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, Золотонiський район, 

місто Золотоноша, вулиця Шевченка, будинок 18.
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-20-82, 5-23-06
5. Електронна поштова адреса: zmbz@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 

30.04.2018 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Поліш-
кевича Дениса Васильовича, посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення тер-
міну обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента 
та не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Полішкевич Д.В. є 
представником акціонера «фізичної особи» Алимової Світлани Іванівни, 
яка володіє часткою у статутному капіталі товариства 61,430358%. Особа 
перебувала на посаді Члена Наглядової ради 16.06.2017 року, Голови На-
глядової ради з 07.08.2017 року до 30.04.2018 року. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 
30.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Алимо-
вої Анжеліки Геннадіївни, посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення тер-
міну обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером емітента 
та не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Алимова А.Г. є 
представником акціонера «фізичної особи» Алимова Геннадія Івановича, 
який володіє часткою у статутному капіталі товариства 5,264192 %. Особа 
перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 16.06.2017 року до 
30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 
30.04.2018 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Дятчен-
ка Володимира Миколайовича, посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закін-
чення терміну обрання Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером 
емітента та не володіє часткою у статутному капітала товариства. Особа 
перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 16.06.2017 року до 

30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 
30.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Головою Наглядової ради Полішкевича Дени-
са Васильовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа не є акціонером емітента та не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Полішкевич Д.В. є представником акціоне-
ра «фізичної особи» Алимової Світлани Іванівни, яка володіє часткою у 
статутному капіталі товариства 61,430358 %. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: директор по маркетингу. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 
30.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Алимову Анжеліку 
Геннадіївну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Посадова особа не є акціонером емітента та не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Алимова А.Г. є представником акціонера 
«фізичної особи» Алимова Геннадія Івановича, який володіє часткою у ста-
тутному капіталі товариства 5,264192 %. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: начальник планового відділу. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 
30.04.2018 року обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, 
терміном на три роки, а саме Членом Наглядової ради Полішкевича Васи-
ля Романовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Посадова особа не є акціонером емітента та не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства. Полішкевич В.Р. є представником акціоне-
ра «юридичної особи» ПрАТ «ДНІПРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ - 
20267355, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Плеханова (Князя Во-
лодимира Великого), б. 5, кв.2), яка володіє часткою у статутному капіталі 
товариства 27,334477 %. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років:Технічний Директор. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказом №24к від 25.04.2017 року звільнено Т.в.о. головного бухгалте-
ра Воропаєву Ларису Петрівну. Підстава для припинення повноважень: за-
ява Воропаєвой Л.П. (у зв'язку із припиненням трудових відносин за згодою 
сторін, ст. 36 п. 1 КЗпП України). Згоди посадової особи на розкриття інфор-
мації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у 
статутного капіталу товариства .Особа перебувала на посаді з 24.11.2015 
року до 25.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має.Посада залишається вакантною.

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

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

2. Директор Лимар Станіслав В'ячеславович 02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКА НАфТОВА ІНВЕСТИ-
ЦІЙНА КОМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 32292929
3. Місцезнаходження 93113 Лисичанськ В.Сосюри(Свердлова)
4. Міжміський код, телефон та факс 06451,7-27-00 9-35-77
5. Електронна поштова адреса ZAOLINIK@rosneft.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.lisnpz.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відпо-

відного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу поса-
дових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 25.04.2018 Загальними 

зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лисичанська нафто-
ва інвестиційна компанія» (Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛИНІК» 
№ 25/04/18 від 25 квітня 2018). Зміст рішення- припинити повноваження Ревізо-
ра Товариства - ТОВ «РН КОММЕРС» в особі його представників:1. Бєгунов 
Олександр Юрійович;2. Гурьєв Андрій Петрович; 3. Лавко Дмитро Іванович. Під-
стави такого рішення не обговорювались. Посадова особа ТОВ «РН КОМ-
МЕРС» (код за ЄДРПОУ 33500195), яка займала посаду Ревізора акціонерного 
товариства , припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента у розмірі 0,00000010524% акцій ПрАТ «ЛИНІК». Зміни у персонально-

му складі посадових осіб здійснено згідно рішення Загальних зборів акціонерів 
відповідно до Статуту ПрАТ «ЛИНІК» та вимог законодавства. Інформація щодо 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не стосується юри-
дичної особи. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016р. По 25.04.2018 Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 шт.

Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято 25.04.2018 Загальни-
ми зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лисичанська 
нафтова інвестиційна компанія» (Протокол Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «ЛИНІК» №25/04/18 від 25 квітня 2018). Зміст рішення - обрати Ревізо-
ром Товариства ТОВ «РН КОММЕРС», від імені якого будуть діяти уповно-
важені представники-фізичні особи в кількості 3 чоловік в наступному складі: 
1. Бєліченко Олексій Вікторович; 2. Корчагіна Олена Вікторівна; 3. Лавко 
Дмитро Іванович. Підстави такого рішення не обговорювались. ТОВ «РН 
КОММЕРС» (код за ЄДРПОУ 33500195) обрано на посаду Ревізора акціо-
нерного товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у роз-
мірі 0,00000010524% акцій ПрАТ «ЛИНІК». Зміни у персональному складі 
посадових осіб здійснено згідно рішення Загальних зборів акціонерів відпо-
відно до Статуту ПрАТ «ЛИНІК» та вимог законодавства. Інформація щодо 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не стосується 
юридичної особи. Строк, на який обрано особу - до прийняття рішення про 
переобрання. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 шт. Про-
тягом останніх 5 років займала посаду Ревізора.

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

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

2.
Генеральний директор   Бойко І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Науково- дослідний інститут 
склопластиків і волокна»

2. Код за ЄДРПОУ 00209775
3. Місцезнаходження 08293, Київська обл., м.Буча, 

вул.Тарасівська, буд 32
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0459797567 0459797567

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

http://www.niisv.com.ua
Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. 

припинено повноваження Голови (члена) Наглядової ради Ігнатченко Максим 
Григорович, який перебував на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На мо-
мент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 2.6237% 
від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення

паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загаль-
них зборів акціонерів.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради Іваненко Галина Микола-
ївна, яка перебувала на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На момент 
прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 0.0435% 
від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загаль-
них зборів акціонерів.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради Євмененко Валентина 
Михайлівна, яка перебувала на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На 
момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0.0353% від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на 
розголошення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рі-
шення загальних зборів акціонерів.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради Онопрійчук Микола Пе-
трович, який перебував на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На момент 
прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 0.0353% 
від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загаль-
них зборів акціонерів.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. 
припинено повноваження члена Наглядової ради Яковенко Микола Григо-
рович, який перебував на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На момент 
прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 0.0353% 
від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошен-
ня паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загаль-
них зборів акціонерів.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018 р. 
припинено повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії Космінська 
Людмила Андріївна, яка перебувала на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. 

На момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 
0,0353% від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на 
розголошення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рі-
шення загальних зборів акціонерів. Замість особи, повноваження якої при-
пинено, на посаду нікого не обрано.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018 р . 
припинено повноваження члена Ревізійної комісії Климчук Алла Василівна, 
яка перебувала на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На момент при-
йняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 0,0189% від 
статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загальних 
зборів акціонерів. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду 
нікого не обрано.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 25.04.2018 р . 
припинено повноваження члена Ревізійної комісії Данілова Ольга Гнатівна, 
яка перебувала на посаді з 29.04.2016р. по 25.04.2018р. На момент при-
йняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 0,0353% від 
статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення 
паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Обгрунтування змін у персональному складі: рішення загальних 
зборів акціонерів. Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду 
нікого не обрано.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 
25.04.2018р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акціоне-
ра Ігнатченко Максим Григорович (посадова особа не надала згоди на роз-
голошення паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова 
особа володіла пакетом акцій, що становить 2,6237% від статутного капіта-
лу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
ПП«Авто- Актив», фінансовий директор. Строк, на який обрано особу:  
3 роки. Рішенням Наглядової ради від

25.04.2018 р. Ігматчеико Максим Григорович обраний Головою На-
глядової ради Товариства

У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НД1 СВ» 
25.04.2018р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акціоне-
ра Ходак Сергій Петрович (посадова особа не надала згоди на розголо-
шення паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова особа 
володіла пакетом акцій, що становить 0,000041% від статутного капіталу 
товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:  
ПАТ «НДІ СВ», головний технолог. Строк, на який обрано особу: 3 роки.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової 
Ради Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ СВ» 
25.04.2018р. на посаду члена Наглядової ради Товариства обрано акціоне-
ра Іваненко Галина Миколаївна (посадова особа не надала згоди на роз-
голошення паспортних даних). На момент прийняття рішення посадова 
особа володіла пакетом акцій, що становить 0,0435% від статутного капіта-
лу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:  
ПАТ «НДІ СВ», начальник бюро патентної та винахідницької роботи. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правління _________  Шумак І.В.
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  25.04.2018
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА»

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАД-
НАННЯ", 31550176, Заводська, 1, м. Кривий 
Ріг, Криворізький, Днiпропетровська область, 
50057, (056) 404-94-29

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 інформа-
цію

www.kzgo.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ГIРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ”
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»

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 
«Український процесінговий центр»

2. Код за ЄДРПОУ: 24747867
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Московський, 9, кор-

пус 5-А, а/с №65
4. Міжміський код, телефон та факс: тел.: (044) 247-49-72; тел./факс: 

(044) 247-49-72
5. Електронна поштова адреса: fin@upc.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://upc.ua/ua/news-ua/1553.htm
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату диві-

дендів.
ІІ. Текст повідомлення

На річних Загальних зборах ПрАТ «Український процесiнговий центр» 
(далi – Товариство) (Рiшення єдиного акцiонера – компанiї Райффайзен 
Бенк Iнтернешнл АГ (Raiffeisen Bank International AG) №52 вiд 27.04.2018 р. 
в особi Маркуса Станека (Mr. Markus Stanek), що дiє на пiдставi Довiреностi 
вiд 20 березня 2017 року) прийнято рiшення про виплату дивідендів за 
наслідками фiнансово-господарської діяльності ПрАТ «Український 
процесiнговий центр» у 2016 році.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів – 27.04.2018

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті – 119 413 251, 00 грн. (сто 
дев’ятнадцять мільйонів чотириста тринадцять тисяч двісті п’ятдесят 
одна гривня 00 копійок).

Строк виплати дивідендів – до 30.09.2018 року.
Дивіденди мають бути сплачені безпосередньо акціонерові.
Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
ІІІ. Підпис

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

2. Заступник Голови Правління  ________________ І.П. Нестор
Дата: 27 квітня 2018 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ 
РАДIАЦIЙНОГО ЗАХИСТУ 
АКАДЕМIї ТЕХНОЛОГIЧНИХ 
НАУК УКРАїНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 23151351
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Мельникова, 53
4. Міжміський код, телефон та факс  (044) 483-7182, (044) 483-35-02
5. Електронна поштова адреса official@rpi.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

rpi.kiev.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 30 квітня 2018 р. прийнято рiшення 

(протокол №17 вiд 30.04.2018 р.) про попереднє надання згоди на вчинен-
ня значних правочинів. Гранична сукупність вартості правочинів становить 
15000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності 105308 тис. грн., співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 14,3%.

Генеральному директору надано попередню згоду на вчинення 
правочинiв щодо виконання робiт та надання послуг Товариством, якi бу-
дуть вчинятись Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом одного 
року з дати проведення цих загальних зборiв, якщо ринкова вартiсть май-
на або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: право-
чини щодо виконання робiт та надання послуг Товариством, вартiсть кож-
ного правочину не повинна перевищувати суму 15 млн. грн. (п’ятнадцять 
мiльйонiв гривень), в тому числi - правочини в рамках контракту на надан-
ня медичних та бiофiзичних послуг № SIP 05-3-015 вiд 17.09.2004 р.

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

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

Генеральний директор Берковський Володимир Борисович

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Науково-дослiдний iнститут 
радiацiйного захисту Академiї 
технологiчних наук України»

2. Код за ЄДРПОУ 23151351
3. Місцезнаходження 04050, м. Київ, Мельникова, 53
4. Міжміський код, телефон та 
факс

 (044) 483-7182, (044) 483-35-02

5. Електронна поштова адреса official@rpi.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

rpi.kiev.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акцiонерiв АТ «Науково-дослiдний 

iнститут радiацiйного захисту Академiї технологiчних наук України» (Про-
токол № 17 вiд 30.04.2018 року) 30 квітня 2018 року було прийнято рiшення 
про виплату дивідендів акціонерам за підсумками 2017 року в сумі 
500000.00 грн. Вся сума дивiдендiв сплачується Товариством безпосеред-
ньо акцiонерам в повному обсязi згiдно перелiку акцiонерiв, складеному на 
03.05.2018 р. Строк виплати дивідендів 04.05.2018 - 31.05.2018 р.

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

титься в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.

Генеральний директор  Берковський Володимир Борисович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ РАДIАЦIЙНОГО ЗАХИСТУ 
АКАДЕМIї ТЕХНОЛОГIЧНИХ НАУК УКРАїНИ»

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 
"ДРУжКIВСЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 00191052
3. Місцезнаходження 84205 Дружкiвка Соборна, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0626743981 0626744711
5. Електронна поштова адреса sirius@dmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.dmf.com.ua

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

II. Текст повідомлення: 02.05.2018р. Наглядовою Радою товариства (про-
токол № 6) прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. 
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 
виплату дивiдендiв 25.04.2018р. Дата складення перелiку осiб, якi мають пра-
во на отримання дивiдендiв 18.05.2018р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв складає 43195084,40грн, 
вiдповiдно на 1 акцiю 0,65грн. Строк виплати дивiдендiв з 04.06.2018р. по 
24.10.2018р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам. Поря-
док виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв у повному обсязi.

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 Степанов Якiв Юрiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.03
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОщАДжЕНЬ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/wp-content/
uploads/2018/05/divident_2018.pdf

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

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй та 

заощаджень» (надалi - Товариство) вiд 22 квiтня 2018 року було прийнято 

рiшення про направлення 95% прибутку Товариства за результатами 
дiяльностi за 2017 рiк в сумi 8866694 гривень 30 копiйок на виплату 
дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй.

Рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 02.05.2018 року 
затверджено:

- датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 
дивiдендiв - 17 травня 2018 року,

- строк виплати дивiдендiв: з 17 травня 2018 року до 22 жовтня 2018 року,
- спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему,
- порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
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 Омельченко О.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.03
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕжЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕСКА КАПIТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ 36258745
3. Місцезнаходження 03067 мiсто Київ вулиця 

Машинобудiвна, будинок 50А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 228 88 58

5. Електронна поштова адреса a.dyadyura@eskacapital.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу № 1 вiд 25.04.2018 року призначено на посаду головного 

бухгалтера Сокол Надiю Юрiївну. Посадова особа не є акцiонером; iншi 
посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ «АСТРА ЛIЗИНГ» - 
головний бухгалтер, ТОВ «РОЗДРIБНЕ КОЛЕКТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО» - 
головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має та не надала згоду на розкриття паспортних 
даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) стано-
вить 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi (грн) стано-
вить 0 грн.

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 Дядюра Антон Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.03
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої нерегулярної інформації 
емітента

I.Загальні відомості1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІКИ КІРОВОГРАДщИ-
НИ» 1.2.Місцезнаходження:25014, м. Кропивницький, вул. Набережна,13. 
1.3. Код за ЄДРПОУ: 33142589 1.4.Міжміський код та телефон,факс(0522)56-
37-51 (0522) 56-37-26.1.5.Електронна поштова адреса: 33142589@at24.
com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації: 
liky.at24.com.ua.1.7.Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента. ІІ.Рішенням річних загальних зборів акціонерів 
від 30.04.2018р. у зв'язку з припиненням повноважень усього складу Нагля-
дової Ради, припинено повноваження: Голова Наглядової Ради представник 
акцiонера ТОВ «Мiжнародна юридична компанiя  «ЄВРОЛОЙЄР» Код 
ЄДРПОУ: 32154200 Котляренко Анатолiй Володимирович. Не дав згоди на 
оприлюднення особистих даних.Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Останнi 5 рокiв був представником від члена Наглядової Ради 
ТОВ«Мiжнародна юридична компанiя «ЄВРОЛОЙЄР», Перший заступник 
Генерального директора корпорацiї «Iнкопмарк». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової Ради акцiонер Ков-
тун Василь Миколайович (ЕО 746487 вид. 08.12.1999р. Первомайським РВ 
УМВС України в Миколаївськiй обл.) Останнi 5 рокiв обiймав посаду першо-
го заступника Голови правлiння ПАТ «Лiки Кiро воград щини»,заступника Ге-
нерального Директора ПрАТ «Лiки Кiровоградщини». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою у статутному 
капiталi в розмiрi 1170,00 грн.- 0,024 %.Член Наглядової Ради акцiонер Бой-
ченко Тетяна Тимофiївна (ЕВ 140050 вид. 17.08.2006 р. Ленiнським РВУМВС 
України в Кiровоградськiй обл.) Останнi 5 рокiв член Правлiння та головний 
бухгалтер ПАТ «Лiки Кiровоградщини», головний бухгалтер ПрАТ «Лiки 
Кiровоградщини». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 940,00 грн. - 0, 02 
%. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 30.04.2018р. обрано та-
кий склад Наглядової Ради:Голова Наглядової Ради представник акцiонера 
ТОВ «Мiжнародна юридична компанiя «ЄВРОЛОЙЄР» Код ЄДРПОУ: 
32154200 Котляренко Анатолiй Володимирович. Не надав згоди на опри-
люднення особистих даних. Обрано на посаду Голови Наглядової Ради 
згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 26.04.2018р. термiном на 3 роки. Не 
володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Останнi 5 рокiв був пред-
ставником вiд ТОВ «Мiжнародна юридична компанiя «ЄВРОЛОЙЄР», Пер-
ший заступник Генерального директора корпорацiї «Iнкопмарк». Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Член Наглядової 
Ради Бойченко Тетяна Тимофiївна ЕВ 140050 вид. 17.08.2006 р. Ленiнським 
РВУМВС України в Кiровоградськiй обл.терміном на 3 роки.Останнi 5 рокiв 
член Правлiння та головний бухгалтер ПАТта ПрАТ«Лiки Кiровоградщини». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Володiє часткою у статутному капiталi - 940,00 грн. - 0,02%. Член На-

глядової Ради акцiонер Колбун Людмила Григорiвна ЕА 708347 вид. 
21.12.1999р. Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. Обрано 
термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi та 
корисливі злочини не має. Останнi 5 рокiв та з 31.03.2011 обiймала посаду 
Члена Наглядової Ради в ПАТ «Лiки Кiровоградщини», мiсце роботи-
завiдувач аптеки №173 ПрАТ «Лiки Кiровоградщини». Володiє часткою у 
статутному капiталi - 820,00 грн. - 0,017%.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. Загальними зборами акцiонерiв, що 
вiдбулись 26.04.2018р. прийняте рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.04.2018р. до на-
ступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але не пiзнiше 30.04.2019 р., 
якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних 
правочинiв буде бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отри-
мання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), договорiв поставки, 
купiвлi-продажу, надання послуг, договорiв застави майна Товариства, 
договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товари-
ства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому 
числi стосовно нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв на суму 
бiльшу нiж 10 812 250,00 гривень або еквiвалент цiєї суми в євро чи доларах 
США, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день 
пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Пiд значним правочином слiд також 
розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до 
дiючих договорiв (угод/контрактiв),що були укладені Товариством. Уповнова-
жити з правом передоручення Генерального Директора на укладання кожно-
го такого правочину з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв 
та iнших документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть за-
значених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного 
перiоду, необмежена.Товариство усвiдомлює, що вчинення значного право-
чину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi 
майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,а також можливих коливань 
курсу гривнi до іноземних валют. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 
4309660 шт., Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у збо-
рах – 4304820 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» - 
4304820шт., Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ПРОТИ» -0.

ІІІ.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством України Генеральний Директор Хільченко Сергій Васи-
льович.

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

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

нерухомістю) (для опублікування в офіційному друкованому 
виданні)

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публiчне 
акцiонерне товариство «КРIСТАЛIСТ». 2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи: 00222373. 3. Місцезнаходження: Полтавська обл., 36023, м.Полта-
ва, вул.Героїв АТО, 71-А. 4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 
51-68-11, (0532) 51-68-95. 5. Електронна поштова адреса: 00222373@
atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: diamond.poltava.ua кор-
поративна iнформацiя. 7. Вид особливої інформації: Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. 

II. Текст повідомлення. 26 квiтня 2018 року черговими загальними збо-
рами акцiонерiв (протокол № 25) прийнято рiшення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: дозволити ПАТ «КРIСТАЛIСТ» 
вчиняти значнi правочини протягом не бiльше як одного року з дати при-
йняття такого рiшення, тобто до 26.04.2019, граничною сукупною вартiстю 
всiх таких правочинiв не бiльше 12 000 000 (дванадцять мiльйонiв) гривень, 
а саме: правочини, щодо вiдчуження (купiвлi – продажу, обмiну, тощо) та /
або застави, та/або iпотеки, та/або майнового поручительства, та /або про 
сумiсну дiяльнiсть стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в 
цiлому та/або частинами, включно, але не обмежуючись: будiвель та спо-
руд, землi, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробiв та комп-
лектуючих, матерiалiв, напiвфабрикатiв, вiдходiв, майнових прав i обов’язкiв 
та iнших об’єктiв; правочини щодо отримання позик, кредитiв; правочини 

щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства 
вiдповiдно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства. Уповнова-
жити Наглядову раду ПАТ «КРIСТАЛIСТ» здiйснити всi необхiднi дiї щодо 
узгодження умов значних правочинiв, у тому числi цiн вiдчуження майна, 
визначення розмiру та цiлей отримання кредитiв, позик, та умов 
реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна, в тому числi, але 
не обмежуючись визначення об’єктiв нерухомого майна, що пiдлягають 
реконструкцiї, знесенню, подiлу, видiлу та визначення в зв’язку з цим 
цiльового призначення земельних дiлянок, тощо, вiдповiдно до прийнятого 
загальними зборами рiшення. Уповноважити Директора ПАТ «КРIСТАЛIСТ» 
(або особу, яка виконує його обов’язки у разi тимчасової вiдсутностi Дирек-
тора) на укладання та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до 
узгоджених Наглядовою радою ПАТ «КРIСТАЛIСТ» умов, а також здiйснити 
всi необхiднi дiї для виконання умов стосовно реконструкцiї, знесення, 
подiлу, видiлу нерухомого майна, визначених Наглядовою радою 
ПАТ «КРIСТАЛIСТ». Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi – 12 930 000,00 грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає- 92,81%. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй- 143 938 321 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах- 142 012 622 шт.; кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» - 142 012 622 шт.; кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади – Директор 
Дорошенко Віталій Віталійович. Дата – 26.04.2018. Підпис. М.п.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРIСТАЛIСТ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТАЛЬНIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 17137»

2. Код за ЄДРПОУ 03120288
3. Місцезнаходження 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Собор-

на, 115
4. Міжміський код, телефон та факс 0473130477
5. Електронна поштова адреса em03120288@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
em03120288.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 р.було прийнято 
рiшення Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 
такого рiшення, характер яких пов'язаний з поточною господарською 
дiяльнiстю та спрямований на набуття, змiну або припинення цивiльних 
прав i обов’язкiв Товариства,в т.ч. придбання та вiдчуження майна, вико-
нання робiт чи їх замовлення, оренди майна, надання чи одержання по-
слуг, якщо ринкова вартiсть майна або припинення цивiльних прав та 
обов’язкiв Товариства, в т. ч. придбання та вiдчуження майна, виконання 
робiт чи їх замовлення, оренда майна, надання чи одержання послуг, 
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значних 
правочинiв, перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менше нiж 50 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товари-
ства визначити їх граничну сукупну вартiсть в розмiрi 2 000,0 тис. грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(станом на 31.12.2017 р.) - 782,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 255,75 %. Уповнова-
жити генерального директора приватного акцiонерного товариства 
«Тальнiвське АТП 17137» Накопюка Вiталiя Iвановича здiйснити 
необхiднi дiї щодо вчинення правочинiв та пiдписати вiдповiднi договори 
вiд iменi Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -583 364 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах 517 563 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення: 
517 563 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшень - 0.

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

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

Генеральний директор  Накопюк Вiталiй Iванович
02.05.2018 р.

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 «ЗВЕНИГОРОДКААГРОХIМ»

2. Код за ЄДРПОУ 05491511
3. Місцезнаходження 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, 

вул. Карла Маркса, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 0474024186
5. Електронна поштова адреса em05491511@ab.ck.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації
em05491511.ab.ck.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2018 р.попере-
дньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, що учиняти-
муться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття 
цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є пред-
метом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме: - правочини 
щодо договорiв купiвлi-продажу нежитлових примiщень; - правочини 
щодо договорiв купiвлi-продажу основних засобiв; -правочин щодо 
договорiв купiвлi-продажу земельних дiлянок; - правочини щодо 
договорiв купiвлi-продажу корпоративних прав; - правочини щодо входу 
та виходу Товариства з iнших господарських товариств.Ввизначити їх 
граничну сукупну вартiсть в розмiрi 8478.0 тис. грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 
31.12.2017 р.) - 8478,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 100 %.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значнi право-
чини, якi попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв згiдно п.1 
цього рiшення i можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як од-
ного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому залежно вiд гра-
ничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi 

застосовуватися вiдповiднi положення частини другої статтi 70 закону 
України «Про акцiонернi товариства».

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -13‘132‘090 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
12‘351‘015 шт. Кiлькiсть голосiв, поданих «ЗА» прийняття рiшення: 
12‘351‘015 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» 
прийняття рiшень - 0.

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

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

Директор  Нiценко Микола Миколайович
02.05.2018 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

про емітента - ПрАТ «УВТК» 

I. Загальні відомості.
1. Повне найменування: 
Приватне акціонерне товариство «УВТК». 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20789900. 
3. Місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, 6. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 
телефон (032) 294-96-08; факс (032) 294-96-07. 
5. Електронна поштова адреса: uvtk@emitent.net.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
http://uvtk.informs.net.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів. 

II. Текст повідомлення.
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів: 30.04.2018. Назва уповноваженого органу, що 
прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: 
вiдчуження нерухомого майна Товариства, що знаходилося за 
адресою: м. Львiв, вул. Шевченка, будинок №329. Ринкова вартiсть 
майна, що була предметом правочину: 1250288 грн. Вартiсть 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 15536400 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi право-
чину до вартостi активiв: 8,047%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 83141 шт. Кiлькiсть 
голосую чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 
74361 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прий-
няття рiшення: 74361 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.

III. Підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, 
згідно з чинним законодавством. 

Директор ПрАТ «УВТК»  Трофимчук Ю.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УВТК»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЛАТИ»

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЛАТИ»; 2. Код за ЄДРПОУ: 33858130; 3. Місцезнаходження: 
49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артема, буд. 94; 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс: /056/ 375-75-38 /056/ 375-75-38; 5. Електронна 
поштова адреса: 33858130@privateinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: http://platy.prat.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

II. Текст повідомлення
30.04.2018 року відбулися зміни в складі посадових осіб, а саме: 
- з 29.04.2018 року припинено повноваження директора Шамаханова 

Костянтина Миколайовича на підставі рішення річних загальних зборів 
товариства (протокол від 30.04.2018р.). Рішення прийняте у зв’язку з кор-
поративною неохідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Особа перебувала на посаді з 17.06.2011р. Особа акціями товари-
ства не володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

- з 30.04.2018 року обрано на посаду директора Шаповал Надію Свя-
тославівну на підставі рішення річних загальних зборів товариства (про-
токол від 30.04.2018р.). Рiшення прийнято у зв’язку з корпоративною не-
обхідністю. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу 
обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: діловод, 
фахівець з торгівлі цінними паперами. Особа акціями товариства не 
володiє. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

2. Найменування посади: Директор, м.п. (підпис), Шаповал Надія Свя-
тославівна 02.05.2018р.

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 «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00235814.
3. Місцезнаходження: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізь-

ка область, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; 

(0619) 42-21-09
5. Електронна поштова адреса: tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

Положення №2826: прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення:
1). Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства 

«Гідросила МЗТГ» від 02.05.2018 року (Протокол №140) надана згода на 
вчинення значного правочину (Постачання чавунних відливок Публічному 
акціонерному товариству «Гідросила МЗТГ»). Предмет правочину: Поста-
чання чавунних відливок Публічному акціонерному товариству «Гідроси-
ла МЗТГ» від Приватного акціонерного товариства «Металит». Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відпо-
відно до законодавства: 40000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 170922 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (у відсотках): 23,40249%. Додаткові критерії для віднесення право-
чину до значного правочину не передбачені законодавством, Статутом 
Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не передбачені.

ІІІ. 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 – Генеральний директор ПАТ «Гідросила МЗТГ» 
І.Я. Сидорчук. 02.05.2018 року.

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 «ЛЕГМАШ»
2. Код за ЄДРПОУ 14308256
3. Місцезнаходження 36000, Полтава, вул.Шевченка,44
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0532610574 0532229048

5. Електронна поштова адреса contact@legmash.poltava.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 27.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: загальнi збори 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕГМАШ». 
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну 
особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 02.05.2018 року. 
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕГМАШ». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЛЕГМАШ».

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 Веклич Олексiй Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ДОБРОБУТ АГ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента : Приватне акціонерне товариство 
«Добробут АГ»

2.Код за ЄДРПОУ : 30149639
3.Місцезнаходження : 60235, с.Ломачинці, вул. Українська, 24
4.Міжміський код, телефон та факс: (03739) 41061, 41061
5.Електронна поштова адреса: boyko.r@svarog-agro.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://dobrobud.cv.ua/
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ.Текст повідомлення: 

Змiни складу посадових осiб Товариства вiдбулись на пiдставi рiшення 
Загальних зборів акціонерів Товариства вiд 27 квітня 2018 року (Протокол 
вiд 27 квітня 2018 року №27/04-2018).

Припинено повноваження - Ревiзор - Тихонюк Валентина Дмитрiвна 
(НВ, 085327, 06.07.2000, Шепетiвський МРВ УМВС України в Хмельницькiй 
областi). Акціями товариства не володіє. Обіймала посаду протягом 4 ро-
ків. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Обрано - Ревiзор - Тихонюк Валентина Дмитрiвна (НВ, 085327, 
06.07.2000, Шепетiвський МРВ УМВС України в Хмельницькiй областi) 
Акціями товариства не володіє. Призначено строком на 1 рік. Попередня 
посада, яку обiймала – директор Департаменту бухгалтерського облiку 
Корпорації «Сварог Вест Груп». Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Директор Свидинюк Олег Валентинович 27.04.2018
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВІТА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Віта» 
2.Код за ЄДРПОУ : 30693303
3.Місцезнаходження : 29000, м. Хмельницький, провул.Купріна, 1
4.Міжміський код, телефон та факс: (0382) 63-72-57, 63-72-57
5.Електронна поштова адреса: vitakm@emitent.net.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sites.google.com/site/pratvita/
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ.Текст повідомлення: 

На підставі зведеного облікового реєстру ПАТ «НДУ» станом на 
24.04.2018р. (вих. №159446 від 25.04.2018р.) отриманого 30.04.2018р. 
стало відомо про зміну складу власників пакетів акцій понад 10%: пакет 
акцій фізичної особи 1 зменшився з 91590 акції, що складає 22,783299% 
статутного капіталу до 0 (нуля) акцій.

- пакет акцій фізичної особи 2 зменшився з 96389 акції, що складає 
23,977065% статутного капіталу до 0 (нуля) акцій.

- пакет акцій фізичної особи 3 зменшився з 76383 акції, що складає 
19,000510% статутного капіталу до 0 (нуля) акцій.

- пакет акцій фізичної особи 4 зменшився з 84421 акції, що складає 
20,999987% статутного капіталу до 0 (нуля) акцій.

- пакет акцій фізичної особи 5 збільшився з 0 акції до 192931, що скла-
дає 47,992189% статутного капіталу, або з 0% до 51,748685% загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй.

- пакет акцій фізичної особи 6 збільшився з 0 акції до 176622, що скла-
дає 43,935274% статутного капіталу, або з 0% до 47,374223% загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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

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

2. Директор Могила Віталій Григорович 30.04.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО АУДИТОРСЬКА фІРМА «ДЕ ВІЗУ» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22917414
3. Місцезнаходження: 01001 Київ, Малопідвальна , 10, оф.11
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-279-00-00, 044-279-40-00
5. Електронна поштова адреса: www.devisu.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
На чергових Загальних зборах акціонерів, які було проведено в поряд-

ку, передбаченому ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», 
було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів та 
надано Президенту Товариства Бойку Олександру Васильовичу та Вико-
нуючому обов'язки Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу» Іващенку 
Віктору Петровичу незалежно один від одного повноваження на укладен-
ня та підписання значних правочинів (придбання товарів, робіт, послуг, 
договорів про надання аудиторських послуг, надання позик та інших до-
говорів) граничною сукупною вартістю 20 млн.грн. від імені ПрАТ АФ «Де 
Візу» протягом року з дати прийняття цього рішення.

Рішення Загальних зборів акціонерів прийнято акціонером Бойко О.В., 
що володіє 100% акцій товариства, кількість голосуючих акцій - 6000, го-
лосування «за» рішення - 100%, та оформлено у вигляді Рішення акціо-
нера ПрАТ АФ «Де Візу» №21 від 27.04.2018 року. 

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

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

2. В.о. Генерального директора  Іващенко В.П.
27.04.2018

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 "ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛПЛЕМ-
ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00699224
3. Місцезнаходження: 69031, м. Запорiжжя, Дослiдна станцiя, 43
4. Міжміський код, телефон та факс: (06141)4-35-00 (06141)4-35-00
5. Електронна поштова адреса: office@axiomlaw.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www. zaporizke.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

27.04.2018 Загальними зборами прийнято рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення правочинiв протягом одного року з моменту прийняття 
вiдповiдного рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть кожно-
го зi значних правочинiв - не бiльше 10000.00 тис. грн. на дату вчинення 
вiдповiдного правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є 
придбання та/або продаж, набуття у власнiсть будь-яким iншим чином, на-
буття у користування будь-якого нерухомого майна, будь-яких земельних 
дiлянок. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1034.3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 966.8375%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 10 799 616 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 
7603201 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення 7603201 шт. та «проти» вiдповiдного рiшення 0 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. Найменування посади Карауланова Iнеса Василiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПУБЛIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ 

БАНК»
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 
"ПроКредит Банк"

2. Код за ЄДРПОУ 21677333
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 

107-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 590 1000 (044) 590 1001
5. Електронна поштова адреса info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

procreditbank.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв банку вiд 24.04.2018 Наглядову 
ради банку у повному складі переобрано на новий трирічний термін. 
Склад ради банку: д-р Клаус-Петер Цайтінгер, Рейнер Петер Оттенш-
тайн, Боріслав Костадінов, Крістіан Кремер, Вольфганг Бертельсмайер.
Акцiями емiтента жоден з членів новообраного складу Наглядової ради 
не володiє, будь-якi судимостi, в тому числi непогашенi, за корисливi та 
посадовi злочини у всіх членів ради вiдсутнi

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 Пономаренко Вiктор Вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33804724
3. Місцезнаходження: 36023 м. Полтава, вул. Ціолковського, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532 50-38-34, 0532 50-38-20
5. Електронна поштова адреса: yurist@poltavadiamond.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» повідомляє, що 

26 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів (протокол 
№ 18) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного право-
чину між ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Пол-
тавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ) щодо поставки Товари-
ству з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент» 
(м. Бєлгород, РФ) продукції, ринкова вартість якої становить 200 млн. 
карбованців РФ (85 088 000,00 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 
26.04.2018 року). Ринкова вартість майна, що є предметом правочину - 
85 088 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 70 715 тисяч грн. Співвідношення ринко-
вої вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності становить 120%. 
Загальна кількість голосуючих акцій - 8 241 483 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8 180 515 шт. 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
8 180 515 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» при-
йняття рішення - 0 шт.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, 
не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не 
визначені.

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

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

2. Директор  Басан І.Л.
27.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРГІДРОЕНЕРГО»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

«Укргідроенерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 20588716
3. Місцезнаходження: 07300 Вишгород, відсутня
4. Міжміський код, телефон та факс: (04596)58-476 , (04596)58-676
5. Електронна поштова адреса: buhd6@ges.kv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.uhe.gov.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 27.04.2018 року № 232 «Про затвердження фінансової звіт-
ності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2017 рік 
та виплату дивідендів» було затверджено розмір річних дивідендів 
ПрАТ «Укргідроенерго» за 2017 рік у сумі 439 659,9 тис.грн., що стано-
вить 30 відсотків чистого прибутку. За результатами фінансово-
господарської діяльності за 2017 рік чистий фінансовий результат (при-
буток) Товариства склав - 1 465 533 тис. грн. 

Нарахування та виплата дивідендів здійснюється у терміни та у по-
рядку, визначеному законодавством та Статутом ПрАТ «Укргідроенерго». 
Акцiонером - власником простих акцiй у розмірі 100% в Товариствi є Дер-
жава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 
Виплата дивідендів буде здійснена до Державного бюджету України у 
терміни, що визначені законодавством. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2018 р. № 139 «Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році госпо-
дарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права дер-
жави», встановлено базовий норматив відрахування для ПрАТ «Укргідро-
енерго» 30 відсотків чистого прибутку з терміном виплати дивідендів до 
1 липня 2018 року. 

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

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

2. Генеральний директор  Сирота І.Г.
02.05.2018

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 

«Малинський каменедробильний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, се-

лищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mkdz.unigran.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 
Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за 
необхідності, у період з 27 квітня 2018 року до 27 квітня 2019 року, право-
чинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання То-
вариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запас-
них частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про 

позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочину ста-
новитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно процедурі, 
яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 
до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 6 017 729 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.»ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

2. Директор  Онопрієнко Ігор Миколайович
02.05.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
13002»; 2. Код за ЄДРПОУ: 03114307; 3. Місцезнаходження: 03039 м. 
Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 18; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 300-11-40, (044) 300-11-40; 5. Електронна поштова адреса: vlad@
ineko.com; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://motor-city.com.ua/news; 
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: При-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів.

II. Текст повідомлення
1). Річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів Товариства 

(Протокол № 1/2018 від 30.04.2018 р.), що відбулися 30 квітня 2018 року 
прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 
значних правочинів протягом 2018-2019 рр. Вiдомостi щодо правочинів iз 
зазначенням, зокрема, характеру правочинів: Надана попередня згода на 
вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом даних правочинів, становить 50 і більше 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансо-

вої звітності), які можуть вчинятися Товариством в процесі його поточної 
фінансово-господарської діяльності протягом 2018-2019 рр., у тому числі 
(але не виключно): щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомос-
ті, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання по-
зик, видачі інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших 
ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Гранична сукупна 
вартість правочинів – 20000 тис. грн. Вартість активів Товариства за дани-
ми останньої річної фінансової звітності – 474 тис. грн. Спiввiдношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 4219,40928 %. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцій Товариства – 16218466 штук (голосів). 
Кiлькiсть голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у Загальних 
Зборах акціонерів Товариства – 15962855 штук (голосів). Кiлькiсть голосу-
ючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення – 15955800 штук 
(голосів). Кiлькiсть голосуючих акцій, що проголосували «ПРОТИ» при-
йняття рішення – 7055 штук (голосів).

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

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

2.
Голова Правління Кортишкова Наталія Юріївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 02.05.2018 р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Пинязевицький кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 01374553
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, 

смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-6-85-07, 04133-6-85-07
5. Електронна поштова адреса: pyniazyv_k31@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pk.unigran.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 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за 
необхідності, у період з 27 квітня 2018 року до 27 квітня 2019 року, право-
чинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання 
Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, за-
пасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, 
про позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочи-
ну становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно про-
цедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в 
межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 944 голо-

сів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.» ПРОТИ» - 
0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

2. Директор  Онопрієнко Микола Олександрович
02.05.2018

ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР»

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 

«Коростенський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 00292422
3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Со-

сновського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18
5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kk.unigran.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 
Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2018 року, Протокол № 24 

прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за 
необхідності, у період з 27 квітня 2018 року до 27 квітня 2019 року, право-
чинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання 
Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, за-
пасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, 
про позику та банківський кредит, якщо вартість кожного такого правочи-
ну становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно про-
цедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в 
межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 64 144 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%

Загальна кількість голосуючих акцій - 2573172 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 2569910 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 2 569 910 голо-

сів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 
0 голосів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

Директор  Ярмолюк Олександр Миколайович
27.04.2018
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«УВТК»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
про емітента - ПрАТ «УВТК»

I. Загальні відомості.
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УВТК». 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20789900. 
3. Місцезнаходження: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, 6. 
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (032) 294-96-08; факс 

(032) 294-96-07. 
5. Електронна поштова адреса: uvtk@emitent.net.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://uvtk.informs.net.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

II. Текст повідомлення.
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв: 30.04.2018. Назва уповноваженого органу, що прий-
няв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину: Попередньо 
схвалити значні правочини, вартість кожного з яких перевищує 25 відсо-
тків вартості активів ПрАТ «УВТК» за даними річної фінансової звітності 
за 2017 рік, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточ-
ної господарської діяльності протягом не більше одного року з дати при-
йняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, ін-
вестиційної та фінансової діяльності ПрАТ «УВТК» загальною граничною 
сукупною вартістю не більше 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень 
00 копійок, зокрема, але не обмежуючись: кредитні договори; договори 
позики; договори застави; іпотеки для забезпечення зобов’язань товари-
ства та інших осіб; договори поруки для забезпечення зобов’язань 
ПрАТ «УВТК» та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-
продажу будь-якого майна ПрАТ «УВТК», інші види договорів, передбаче-
ні законодавством України. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 15 536 400 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 77,23%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 
83141 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах: 74361 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення: 71096 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «проти» прийняття рiшення: 3265 шт. 

III. Підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з 
чинним законодавством. 

Директор ПрАТ «УВТК»  Трофимчук Ю.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОР-
МЛИНМАШ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00931767. 3. Місцезнаходження: 
61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: 
registration@emm.kh.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.emm.
kh.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-
ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 

№ 2604/2018 від 26.04.2018р.) припинено з 26.04.2018р. повноваження 
на посаді Голова Ревізійної комісії Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Офiс Меблi Дизайн» (код ЄДРПОУ 31632541). Розмір пакета акцій 
емітента, які належать особі - 0,000011% від загальної кількості акцій. Об-
ґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувало на посаді 
протягом 9 років.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 2604/2018 від 26.04.2018р.) припинено з 26.04.2018р. повноваження 
на посаді Член Ревізійної комісії Муравйову Володимиру Миколайовичу 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета 
акцій емітента, які належать особі - 0,00091% від загальної кількості ак-
цій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді протягом 7 років.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 2604/2018 від 26.04.2018р.) обрано з 27.04.2018р. на посаду Голова 
Ревізійної комісії Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Офiс Меблi Дизайн» (код ЄДРПОУ 31632541) строком на 3 (три) роки. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 0,000011% від загаль-
ної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціо-
нерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа є юридичною особою, інформація про інші посади від-
сутня.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол 
№ 2604/2018 від 26.04.2018р.) обрано з 27.04.2018р. на посаду Член Ре-
візійної комісії Товариства - Іщенко Надію Олександрівну (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа 
пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента 
не має. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади 
протягом останніх п'яти років: працює на посадi: начальник відділу трудо-
вих відносин АТ «НОВИЙ СТИЛЬ». 

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

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

2. Генеральний директор Цвікевіч О.А. М.П. 27.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛПЛЕМ-
ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ 00699224
3. Місцезнаходження 69031, м. Запорiжжя, Дослiдна 

станцiя, 43
4. Міжміський код, телефон та факс (06141)4-35-00 (06141)4-35-00
5. Електронна поштова адреса office@axiomlaw.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

www. zaporizke.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018 за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, на пiдставi пп. 17, 

18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» у зв'язку з припи-
ненням повноважень Наглядової ради припинено повноваження: Голови 

наглядової ради - Яланського Дмитро Олександровича та Членів наглядо-
вої ради Брикової Тетяни Василiвни, Мужайло Вiктора Валерiйовича, за-
значені особи не володiють часткою у статутному капiталi, строк, протягом 
якого особи перебували на вiдповiдних посадах складає 9 мiсяцiв; та об-
рано Членів Наглядової ради: Яланського Дмитра Олександровича, іншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв (надалі - По-
сади): директор, голова наглядової ради, якого за рішенням наглядової 
ради від 27.042018 на пiдставi ч.1 ст.54 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» обрано на посаду Голови наглядової ради, Лягуту Ігора Воло-
димировича, посади: відсутні, Лягуту Олександра Володимировича, поса-
ди: відсутні, строк, на який вказаних осіб обрано нам відповідні посади 
складає 3 роки, обрані члени та голова наглядової ради є є представника-
ми акцiонера ПП «Запорiзьке експертне агентство «Укрконсалт», яке 
володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 50.0001%. Всі вказані осо-
би непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, ін-
формація щодо паспортних даних осіб не наводиться оскільки ними не 
надано згоду на розкриття конфіденційної інформації.

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 Карауланова Iнеса Василiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)
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ПУБЛIЧНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СУМСЬКЕ МАШИНОБУДIВНЕ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.
3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

N
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що 

є 
предметом 
правочину
(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової вартості майна 

або послуг, що є 
предметом правочину, 

до вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1. 26.04.2018 р. 45,12 6 619 852 0,0007
26.04.2018р., протокол 26/04-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське 
НВО» (далі - Товариство) було прийнято рiшення про укладення між То-
вариством та Релігійною організацією «Українська церква християн віри 
євангельської «Відродження» в м. Суми додаткової угоди до договору 
оренди на загальну суму 45 120,00 грн.
Згідно з п.13.1.3 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства 
є: будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, 
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується 
придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних 
ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у 
його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, 
оформлення права власності, користування, відмова від земельної ді-
лянки тощо)».

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

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

Генеральний директор Цимбал О.Ю.  27.04.2018р.

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 ТОВАРИ-
СТВО "УКРАїНСЬКЕ 
ДУНАЙСЬКЕ ПАРО-
ПЛАВСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ 01125821
3. Місцезнаходження 68600, м.Iзмаїл, 

вул. Краснофлотська,28
4. Міжміський код, телефон та факс 0484172546 0484167208
5. Електронна поштова адреса account@udp.izmail.uptel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

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

II. Текст повідомлення
З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю приватного 

акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» та відпо-
відно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту приватного 
акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», затвер-
дженого наказом міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 
№ 83 (зі змінами), враховуючи лист Державної аудиторської служби 
Украї ни від 29.03.2018 № 05-14/284, наказую:

1. Затвердити персональний склад ревізійної комісії приватного акціонер-
ного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі — ревізійна ко-
місія) строком на три роки: голова ревізійної комісії — Сімінісова Ангеліна 
Сергіївна, провідний бухгалтер-ревізор відділу перевірки формування витрат 
служби внутрішнього фінансового контролю апарату управління державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України»;

члени ревізійної комісії: Рибак Віктор Леонідович — головний спеціа-
ліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, вну-
трішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу; Кошель 
Роман Станіславович — заступник начальника відділу контролю в орга-
нах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами 
Південного офісу Державної аудиторської служби України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструк-
тури України від 07.03.2017р. № 91 «Про затвердження персонального 
складу ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Українське 
Дунайське пароплавство».

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 Чалий Д.С.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.05.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації ПрАТ «Текстемп»

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

«Текстемп». 2. Код за ЄДРПОУ: 05421663. 3. Місцезнаходження: 02121, 
м. Київ, вул. Колекторна, буд. 30. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 5646397, 5646396. 5. Електронна поштова адреса: office@tekstemp.
com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.tekstemp.pat.ua. 7. Вид 
особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення: 27.04.2018. Гранична сукупність вартості 

правочинів (тис. грн): 30000,00. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (тис. грн): 23378,00. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 128,325776

Черговими загальними зборами (Протокол №20 від 27.04.2018 року) 
було прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської ді-
яльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 27.04.2018 р. 
по 26.04.2019 р. (включно) наступного характеру: - правочини на реаліза-
цію готової продукції на суму не більше 30 млн. грн. Загальна кількість го-
лосуючих акцій товариства 46732 шт. Кількість голосуючих акцій, що заре-

єстровані для участі у загальних зборах, 46682 шт. За дане рішення 
проголосувало 46682 голосуючих акцій, що становить 99,89 % голосів ак-
ціонерів від загальної кількості голосуючих акцій. «проти» - немає.

2. Дата прийняття рішення: 27.04.2018. Гранична сукупність вартості 
правочинів (тис. грн): 8000,00. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (тис. грн): 23378,00. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 34,220207

Черговими загальними зборами (Протокол №20 від 27.04.2018 року) 
було прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської ді-
яльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 27.04.2018 р. 
по 26.04.2019 р. (включно) наступного характеру: - правочини щодо орен-
ди основних фондів на суму не більше 8 млн. грн. Загальна кількість голо-
суючих акцій товариства 46732 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах, 46682 шт. За дане рішення 
проголосувало 46682 голосуючих акцій, що становить 99,89 % голосів ак-
ціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«проти» - немає.
ІІІ. Підпис

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

2. Директор Корчак Віталій Петрович 02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКСТЕМП»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІ-
КАЦІї «ЛУГАНСЬКГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05451150
3. Місцезнаходження: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505, 0645700505
5. Електронна поштова адреса: pat@luggas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного ак-
ціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Повiдомляємо, що 29.04.2018 р. емiтентом отримано реєстр власникiв 

iменних цiнних парерiв вiд ПАТ «НДУ», станом на 24.04.2018 р., згiдно 
якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 5 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцiй став менше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАСФАНО 

УКРАЇНА»
Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй - 5,348487 % (390599 

шт. в загальнiй кiлькостi акцiй та 390599 шт. в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй )

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 4,674324 % (341365 
шт. в загальнiй кiлькостi акцiй та 341365 шт. в загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй ).

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

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

2. Голова Правління  Петрина І.В.
29.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ШВЕЙНА фАБРИКА «НІНА»

Особлива інформація  
(інформація про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

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

«Швейна фабрика «НІНА». 
2. Код за ЄДРПОУ: 05415556. 
3. Місцезнаходження: 07411, Київська обл., Броварський район, с. Літ-

ки, вул. Шевченка, 6. 
4. Міжміський код та телефон, факс: (044) 501-80-11, 294-242-52. 
5. Електронна поштова адреса: factory_nina@ukr.net. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://05415556.infosite.com.ua/. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
II. Текст повідомлення: 

30.04.2018 р. річними загальними зборами Приватного акціонерного 
товариства «Швейна фабрика «НІНА», далі - Товариство, прийнято рі-
шення про припинення повноважень Директора Товариства Пасічника 
Миколи Васильовича (Протокол №1-4/2018 від 30.04.2018 року) у зв'язку 
із закінченням строку повноважень. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді - 5 років. 30.04.2018 р. річними загальними зборами Това-
риства прийнято рішення про обрання на посаду Директора Товариства 
Пасічника Миколу Васильовича на підставі поданої заяви (Протокол 
№1-4/2018 від 30.04.2018 року). Строк, на який обрано особу - 5 років. 
Розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі Товариства Па-
січник М. В. - 55,31%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
5 років - Директор ПрАТ «Швейна фабрика «НІНА». Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Пасічник 
Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних. 

2. Найменування посади: Директор Пасічник Микола Васильович 
02.05.2018 р.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО 
«ЄЛИЗАВЕТIВСЬКЕ»

2. Код за ЄДРПОУ 00852200
3. Місцезнаходження 72130, Запорiзька обл., 

Приморський р-н., 
с. Єлизаветiвка, вул. Шкiльна, 21

4. Міжміський код, телефон та факс (061) 221-93-46 (061) 221-93-46
5. Електронна поштова адреса office@axiomlaw.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

elizpat.pat.ua

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

II. Текст повідомлення
30.05.2018 Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято 

рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв:30.08.2018. Розмiр дивiдендiв, що 
пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 
1498392.00 грн., розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 
1 (одну) акцiю, складає 0,15 грн.Строк виплати дивiдендiв з 01.05.2018 по 
01.11.2018.Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Поря-
док виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

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 Сафонов Анатолiй Миколайович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МХП ЕКО ЕНЕРДжИ»

Код за ЄДРПОУ: 37870261
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: 0 (44) 207-00-00, 207-40-00
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://37870261.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Акціонера ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ» (Рішення №1 
від 27.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та на підставі рі-
шення Акціонера (Рішення №1 від 27.04.2018 р.). Часткою в статутному ка-
піталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та 
посадові злочини. Перебувала на посаді з 28.04.2014 р. по 27.04.2018 р.

Обрано. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна (згоду на розкриття пас-
портних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. у зв’язку із за-
кінченням строку повноважень попереднього складу Ревізора та на підста-
ві рішення Акціонера (Рішення №1 від 27.04.2018 р.). Строк, на який 
призначено особу – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. 
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансо-
вий контролер ПАТ «Миронівський хлібопродукт», директор департаменту 
фінансового контролінгу.

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

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

Президент  Мельник Юрій Федорович
02.05.2018р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОРIЛЬ-ЛIДЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, 

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Акціонера ПрАТ «ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рішення №5 від 
27.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна (зго-
ду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та на підставі рі-
шення Акціонера (Рішення №5 від 27.04.2018 р.). Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі 
та посадові злочини. Перебувала на посаді з 27.04.2011 р. по 27.04.2018 р.

Обрано. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. у зв’язку 
із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізора та на 
підставі рішення Акціонера (Рішення №5 від 27.04.2018 р.). Строк, на 
який призначено особу – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові зло-
чини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 
фінансовий контролер ПАТ «Миронівський хлібопродукт», директор де-
партаменту фінансового контролінгу.

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

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

Директор  Волков Руслан Дмитрович 
02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«НОВИЙ СТИЛЬ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 
5. Електронна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішен-

ня про виплату дивідендів - 26.04.2018р.; Дата складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів - 21.05.2018р.; Розмір дивіден-
дів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн) - 
40 000 000,00 грн; Строк виплати дивідендів - з 01.06.2018р. по 
25.10.2018р; Спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосе-
редньо акціонеру; Порядок виплати дивідендів - виплата частками пропо-
рційно всім особам, включеним до переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів. Дати часткових виплат визначаються Генеральним 
директором, але в межах строку виплати дивідендів. 

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

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

2. Генеральний директор  Івіна В.В.  М.П. 
27.04.2018

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"УПРАВЛIННЯ 
МЕХАНIЗАЦIї I 
АВТОТРАНСПОРТУ"

2. Код за ЄДРПОУ 05415473
3. Місцезнаходження 08130, с. Петропавлiвська 

Борщагiвка, Велика Кiльцева, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0442740294 0444058200
5. Електронна поштова адреса bagane@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

05415473.infosite.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 27 квiтня 2018 року (протокол 

№ 1/2018) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складан-
ня перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 21.05.2018 р. 
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загаль-
них зборiв- 242.28 тис. грн. строк виплати дивiдендiв з 22.05.2018 по 
31.10.2018 р. Спосiб виплати- безпосередньо акцiонерам. Порядок ви-
плати дивiдендiв- виплата всiєї суми в повному обсязi

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 Черноусько Валерiй Трохимович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА 
РАЙ АГРОХІМІЯ». 2. Код за ЄДРПОУ: 05491072. 3. Місцезнаходжен-
ня: 61020 м. Харкiв, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (057) 752-28-08, (057) 752-28-08. 5. Електронна поштова 
адреса: info@agrochim.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.agrochim.com.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття загальними зборами товари-
ства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів - 27.04.2018р.; Відомості щодо правочинів: - характер правочинів - 
надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 
які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення, але не більш ніж до 26.04.2019р., а саме: будь-яких пра-
вочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору під-
ряду, поставки, купівлі-продажу, найму, (оренди) рухомого або нерухомо-
го майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про 
надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за 
умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою това-
риства; - гранична сукупність вартості правочинів - 50 000 000,00 
(п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн.; - вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 5340,9 тис.грн.; - співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 
936,17%; - загальна кількість голосуючих акцій - 3 438 003 шт., кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 
3 303 623 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 
3 303 623 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Добросотськов А.В. М.П. 02.05.2018
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ГIБРИДНИЙ 
СОНЯШНИК"

2. Код за ЄДРПОУ 13924728
3. Місцезнаходження 67725, Салгани, Шабська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс _380503571605 0484960799
5. Електронна поштова адреса ylp.post@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

hs@ucoz.ua

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

II. Текст повідомлення
Схвалити правочини за 2017 рiк, попередньо схвалити значнi право-

чини, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рiшення 
i до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 2018 рiк, 
але не ранiше, нiж до 01.05.2019, а саме, таких правочинiв, будь-якою 
стороною яких є товариство, як договори купiвлi-продажу, кредитнi дого-
вори (включаючи договори про вiдкриття кредитної лiнiї та договори щодо 
надання кредитiв будь-якого виду), договори акредитиву, договори про 
вiдкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори постав-
ки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори застави, 
договори iпотеки, договори поруки, iншi договори забезпечення, додатковi 
угоди до будь-яких правочинiв вищеперелiченого характеру незалежно 
вiд дати укладання таких правочинiв, граничною сукупною вартiстю не 
бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) гривень, для чого знiмати з облiку 
будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) i 
майновi права, ставити будь-яке зазначене майно i майновi прав на облiк, 
здiйснювати зняття з реєстрацiї, перереєстрацiю та реєстрацiю будь-
якого майна i майнових прав, вносити змiни до будь-яких реєстрацiйних 
та дозвiльних документiв, одержувати будь-якi реєстрацiйнi та дозвiльнi 
документи та здiйснювати будь-якi дiї для виконання вищевказаного. По-
вноваження на вчинення правочинiв надати директору 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 Поляков Андрiй Iванович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОКРЕДИТ БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 21677333
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект 

Перемоги, 107а
4. Міжміський код, телефон та факс Телефон: +38044-590-10-00, 

факс 38044-590-10-01
5. Електронна поштова адреса info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.procreditbank.com.ua/
about/korporativnoe-upravlenie/
osobaya-informatsiya/

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

ІІ. Текст повідомлення
24 квітня 2018 року Загальними зборами АТ «ПроКредит Банк» було 

прийнято рішення про направлення частини прибутку за 2017 р. у сумі 
149,62 гривні на виплату дивідендів за привілейованими акціями Банку у 
відповідності до розміру, встановленого в п. 6.6 Статуту Банку, а саме в 
розмірі 0.001 (нуль цілих одна тисячна) гривні на кожну привілейовану 
Акцію. 

Спосіб виплати дивідендів – суму в розмірі 149,62 грн. виплатити без-
посередньо акціонеру.

06 лютого 2013 року Наглядовою Радою АТ «ПроКредит Банк» було 
прийнято рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів, 
які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями 
банку та строк виплати таких дивідендів. 

Складання переліку акціонерів, що мають право на отримання диві-
дендів здійснюється за станом на останню п’ятницю першого календар-
ного місяця кожного наступного року. У 2018 році такою датою є 26 січня 
2018р. 

За рішенням Наглядової Ради від 06 лютого 2013 року, дивіденди ви-
плачуються в період з першого робочого дня шостого місяця кожного на-
ступного за звітним роком до останнього робочого дня шостого місяця 
того ж року. У 2018 році дивіденди за 2016 рік виплачуються у період з 
01 червня 2018 року по 27 червня 2018 р. 

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

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

Голова Правління 
АТ «ПроКредит Банк»

______________  Пономаренко В.В. 

М.П. 27.04.2018р.

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 "СЄВЄРО-
ДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ"

2. Код за ЄДРПОУ 33270581
3. Місцезнаходження 93403, Луганська область, м. Сєвєро-

донецьк, Пивоварова 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99

5. Електронна поштова адреса сenbum@azot.lg.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.azot.lg.ua/index.
php?page=osobliva_info&lng=ru

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

II. Текст повідомлення
30 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТ-

НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» (Протокол № 17 вiд 30.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:
- Договiр (договори) на придбання природного газу на загальну суму до 

1 500 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ;
- Договiр (договори) на продаж природного газу на загальну суму до 

1 500 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 3 000 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 9 649 568 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 31,089 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 056 700 000, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 056 699 996, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 1 056 699 996 та «про-
ти»: 0 прийняття рiшення.

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 Бугайов Леонiд Сергiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (04343) 61-381
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРНОПРО-

ДУКТ МХП» (Протокол №3 від 27.04.2018 р.) відбулися наступні зміни 
складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 
27.04.2018 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень та на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 27.04.2018 р.). 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена 
судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 
28.04.2017 р. по 27.04.2018 р.

Обрано. Ревізор – Гонцовська Олена Петрівна (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 27.04.2018 р. у зв’язку 
із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізора та на 
підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №3 від 
27.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до дати проведення 
наступних річних Загальних Зборів. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадо-
ві злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти 
років: фінансовий контролер ПАТ «Миронівський хлібопродукт», дирек-
тор департаменту фінансового контролінгу.

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

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

Директор  Онука Володимир Володимирович 
02.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО "СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
2. Код за ЄДРПОУ 00192471
3. Місцезнаходження 87505, м.Марiуполь, вул.Граверна,1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0629 401739 0629 401739

5. Електронна поштова адреса ukrchermet@mp.farlep.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://chermet.com.ua/insiders.html

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

II. Текст повідомлення
27.04.2018 р. рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «СП Укренергочор-

мет» (далi - Товариство) прийняли рiшення (протокол 27.04.2018р. №1) 
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинiв протягом року з дати прийняття цього рiшення, а саме укла-
дання договорiв пiдряду, поставки, виготовлення i т.п. де Товариство є ви-
конавцем вiдповiдно до видiв дiяльностi прописаними в Статутi, з гранич-
ною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 350 млн.грн.. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
91803 тис. грн.. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 381%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 55770.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 26078.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийнятть 

рiшення - 26078.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийнятть 

рiшення - 0.
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 Дубовик Едуард Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК-

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Між-
міський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електро-
нна поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення Згідно з одноосібним рішенням акціонера 
№2604/2018 від 26.04.2018р. відповідно до пп) 18 п. 7.2.5 Статуту припи-
нено з 26.04.2018р. повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії Хар-
дікову Павлу Миколайовичу (особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних). Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному 
капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - одноосібне рішення акціо-
нера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді протягом 4 років 1 місяця.

Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2604/2018 від 26.04.2018р. 
відповідно до пп) 18 п. 7.2.5 Статуту припинено з 26.04.2018р. повнова-
ження на посаді Член Ревізійної комісії Москаленко Яні Михайлiвні (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа пакетом акцій 
емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрун-
тування змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 
4 років 1 місяця.

Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2604/2018 від 26.04.2018р. 
відповідно до пп) 18 п. 7.2.5 Статуту обрано з 27.04.2018р. на посаду Го-
лова Ревізійної комісії Світличну Ірину Олександрівну (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа па-
кетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не 
має. Обґрунтування змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом 
останнiх п'яти рокiв): працює на посаді - заступник фінансового директора 
з економіки АТ «НОВИЙ СТИЛЬ».

Згідно з одноосібним рішенням акціонера №2604/2018 від 26.04.2018р. 
відповідно до пп) 18 п. 7.2.5 Статуту обрано з 27.04.2018р. на посаду Член 
Ревізійної комісії Косенко Таісію Андріївну (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа пакетом акцій 
емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрун-
тування змін - одноосібне рішення акціонера. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Інші посади (протягом останнiх 
п'яти рокiв): працює на посаді економіст з фінансової роботи 1 категорії 
АТ «НОВИЙ СТИЛЬ».

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. 
М.П.  27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ: 01374553
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, 

смт. Гранітне, вул. Шевченка, буд. 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-6-85-07, 04133-6-85-07
5. Електронна поштова адреса: pyniazyv_k31@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://pk.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за на-
ступними зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності -131,92%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 944 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за на-
ступними зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком 
дії до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 79,62%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 944 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення надати згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за на-
ступними зобов'язаннями ТОВ «Юнігран»: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 17 % річ-
них.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 34 381 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 232,69%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 734 041 штука 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 1 733 944 штуки 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 1 733 944 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

2. Директор  Онопрієнко Микола Олександрович
02.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ». 
2. Код за ЄДРПОУ: 00931767. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григо-
рівське шосе, буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-27-00, 
(057) 752-28-08. 5. Електронна поштова адреса: registration@emm.kh.ua. 6. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: www.emm.kh.ua. 7. Вид особливої інформа-
ції або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття загальними зборами товари-
ства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочи-
нів - 26.04.2018р.; Відомості щодо правочинів: - характер правочинів - на-
дано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які 
можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття та-
кого рішення, але не більш ніж до 25.04.2019р., а саме: будь-яких право-
чинів, що пов’язані з укладанням, зміною, припиненням договору підряду, 

поставки, купівлі-продажу, найму, (оренди) рухомого або нерухомого май-
на, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання 
послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови пого-
дження предмету та суми таких правочинів Наглядовою радою товари-
ства; - гранична сукупність вартості правочинів - 600 000 000,00 (шістсот 
мільйонів) гривень 00 коп.; - вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 74 094 тис.грн.; - співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 809,78%; - загальна 
кількість голосуючих акцій - 90 694 490 шт., кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах - 90 691 277 шт., кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» - 90 691 277 шт. та «проти» - 0, 
прийняття рішення.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Цвікевіч О.А. М.П. 27.04.2018

Особлива інформація ПРАТ «УНІВЕРСАМ №20» (код 
ЄДРПОУ 03082180), адреса: 04215, м. Київ, просп. Георгія Гонгадзе, 20. 
Тел. (044)-3710235; E-mail kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про зміну 
типу акціонерного товариства. 

Відповідно до Рішення, прийнятого річними Загальними зборами акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства ««Універсам №20» від 23.04.2018 
року, змінено тип та назву акціонерного товариства. Повне найменування 
акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Універ-
сам №20»; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
Приватне акціонерне товариство «Універсам №20». Дата прийняття рі-
шення: 23.03.2018року; Дата державної реєстрації відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 02.05.2018року..

Особлива інформація ПрАТ «УНІВЕРСАМ №22» (код ЄДРПОУ 
04544263), адреса: 02225, м. Київ, просп. Маяковського 17; тел. 044) 
371-02-30; kiosya.n@eko.com.ua. Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства. 

Відповідно до Рішення, прийнятого річними Загальними зборами акціо-
нерів Публічного акціонерного товариства ««Універсам №22» від 
23.04.2018 року, змінено тип та назву акціонерного товариства. Повне на-
йменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне това-
риство «Універсам №22»; Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Універсам №22». 
Дата прийняття рішення: 23.03.2018року; Дата державної реєстрації від-
повідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 
02.05.2018року..
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 38769061
3. Місцезнаходження: 03150 місто Київ, вулиця Предславинська, буди-

нок 34а
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-51-22, (044) 590-51-22
5. Електронна поштова адреса: sanav@slvsl.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://38769061.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 
Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повно-
важення:

- Голови Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійо-
вича (посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, 
не володіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі зло-
чини немає), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 
28.04.2016р.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повно-
важення:

- члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа (поса-
дова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє 
акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини не-
має), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року достроково припинено повно-
важення:

- члена Наглядової Ради Товариства Хейло Олександра Валерійовича 
(посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не во-
лодіє акціями Товариства; непогашених судимостей за корисливі злочини 
немає), якого було обрано Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016р.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано

- Голову Наглядової Ради Товариства Опихайленко Євгена Анатолійо-
вича - представника акціонера приватної компанії з обмеженою відпові-
дальністю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова осо-
ба не надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями 
Товариства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ди-
ректор, голова Наглядової ради, член Наглядової ради; непогашених су-
димостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано

- члена Наглядової Ради Товариства Бенша Роберта Джозефа - пред-
ставника акціонера приватної компанії з обмеженою відповідальністю 
Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова особа не нада-
вала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Товариства; 
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: управляючий 
Директор, за сумісництвом - Член правління, Член Ради Директорів, Стар-
ший Радник Віце-прем'єр-міністра України, президент; непогашених суди-
мостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.

Згідно з рішенням річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що оформ-
лене Протоколом № 9 від 30.04.2018 року, обрано

- члена Наглядової Ради Товариства Богатирьову Аллу Володимирівну 
- представника акціонера приватної компанії з обмеженою відповідальніс-
тю Енергоінвест Холдинг / Energoinvest Holding B.V. (посадова особа не 
надавала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє акціями Това-
риства; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 
ревізійної комісії, член ревізійної комісії, головний бухгалтер; непогашених 
судимостей за корисливі злочини немає), на строк до 30 квітня 2021 року.

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  Бондаренко Е.М.
02.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «жИТОМИРБУДТРАНС».

2. Код за ЄДРПОУ 01273740.  3.Місцезнаходження емітента 10025 
м. Житомир вул. Промислова, буд.17. 

4.Міжміський код, телефон та факс 0412 332001 333041. 
5.Електронна поштова адреса ztbudtrans@emzvit.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztbudtrans.ho.ua. 
7.Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на при-

ватне прийнято 24 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Житомирбудтранс». Дата державної 
реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що міс-
тяться в ЄДР – 03 травня 2018 року. Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Житомирбуд-
транс». Повне найменування акціонерного товариства після зміни – При-
ватне акціонерне товариство «Житомирбудтранс». 

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2.Директор Каменський Андрій Петрович 03.05.2018 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

СТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 05428292
3. Місцезнаходження: 39630 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флот-

ська, 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 793-6-24, (0536) 793-6-24
5. Електронна поштова адреса: info@krrp.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krrp.net
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 26.04.2018 року. Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акці-
онерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ПОРТ». Дата державної реєстрації відповідних змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
02.05.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ 
ПОРТ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ 
ПОРТ».

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  Жданова Т.І.  03.05.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента : ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛIВСЬКИЙ ЦУ-
КРОВИЙ ЗАВОД»

2.Код за ЄДРПОУ : 00373310
3.Місцезнаходження : 31000, м. Красилiв, Центральна, 4 А
4.Міжміський код, телефон та факс: (03855) 43681, 43681
5.Електронна поштова адреса: krasilov-sugar@ukr.net
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kras.sugar.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ.Текст повідомлення: На пiдставi зведеного облiкового реєстру, отри-
маного 30.04. 2018р. вiд ПАТ «НДУ», стало вiдомо про збiльшення пакету 
акцiй у власностi Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Агропартнер-1» (код ЄДРПОУ - 31369733, адреса - 31056, Хмельницька 
область, Красилівський р-н, с. Воскодавинці) з 20,906572% до 22,311160% 
статутного капiталу, або з 26,27970% до 28,04527% загальної кiлькостi го-
лосуючих акцiй. Пакет акцій іншого власника - ТОВ «СГП «Агрос-Віста» 
(код ЄДРПОУ - 23651875, адреса - 30364, Хмельницька область, Ізяслав-
ський р-н, с.Сахнівці, Жовтнева, буд.2) залишився без змін.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством

2. Голова правлiння Тимчук Любов Михайлiвна 30.04.2018

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 по 

газопостачанню та газифікації «Луганськгаз»
2. Код за ЄДРПОУ: 05451150
3. Місцезнаходження: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505, 0645700505
5. Електронна поштова адреса: pat@luggas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Луганськгаз» (далi - Товариство) 

29.04.2018 р., визнаючи важливість забезпечення безперебійності надан-
ня послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуго-
вування Товариства, а також своєчасності і повноти постачання природно-
го газу, необхідним є надання попердньої згоди на вчинення Товариством 
відповідних значних правочинів. Враховуючи зазначене :

1. З метою надання попередньої згоди на вчинення Товариством зна-
чних правочинів, схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК «На-
фтогаз України» (ЕІС код 56Х9300000003502) договори купівлі - продажу 
природного газу від 14.04.2017 року № 17-229-РО, від 03.10.2017 року 
№ 17-429-РО, від 14.04.2017 року № 17-228-Н, від 03.10.2017 року 
№ 17-428-Н та додаткові угоди до них від 06.04.2018 року №1, від 
06.04.2018 року №2 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених дого-
ворів і додаткових угод. Надати попередню згоду на вчинення Товари-
ством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати при-
йняття цього рішення, спрямованих на подовження дії означених договорів 
і додаткових угод, граничною сукупною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два 
мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч шістсот 
п'ятдесят гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, 
пов'язаних з транспортуванням природного газу, граничною сукупною вар-
тістю 251 818,51 тис.грн. (двісті п'ятдесят один мільйон вісімсот вісімнад-
цять тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок) без урахування податку на 

додану вартість;
3. З метою надання попередньої згоди на вчинення Товариством зна-

чних правочинів, схвалити (погодити) укладені Товариством з 
ТОВ «Енергомонтаж-21» (ЕІС код 56Х930000008560Р), ТОВ «Євро Газ 
Ойл» (ЕІС код 56Х930000008490К), ТОВ «Інтер Енерго Трейд» (ЕІС код 
56Х930000001040С), ПП «Некст Ойл Трейд» (ЕІС код 56Х9300000075205) 
договори купівлі - продажу природного газу від 29.09.2017 року № 2/0902, 
від 23.05.2017 року № ЕГ-17/001, від 17.02.2016 року № ГТ-313/16, від 
17.11.2016 року № НТ/ЛГ-01 та додаткові угоди до них та схвалити (пого-
дити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод. Надати попе-
редню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не 
більше як одного року з дати прийняття цього рішення, спрямованих на 
подовження дії означених договорів і додаткових угод, граничною сукуп-
ною вартістю 2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять 
мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) 
без урахування податку на додану вартість;

4. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів з іншими постачальниками (продавцями) природного газу протягом 
не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, пов'язаних з 
купівлею-продажем природного газу, граничною сукупною вартістю 
2 811 845,65 тис.грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісімсот 
сорок п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без урахування по-
датку на додану вартість;

5. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів з покупцями (споживачами) природного газу протягом не більше як 
одного року з дати прийняття цього рішення, пов'язаних з купівлею-
продажем природного газу, граничною сукупною вартістю 
2 811 845,65 тис. грн. (два мільярди вісімсот одинадцять мільйонів вісім-
сот сорок п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) без урахування 
податку на додану вартість;

6. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних право-
чинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, 
пов'язаних з розподілом природного газу, граничною сукупною вартістю 
767 682,40 тис.грн. (сімсот шістдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві 
тисячі чотириста гривень 00 копійок).

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  Петрина І.В.
29.04.2018

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИфІКАЦІї 
«ЛУГАНСЬКГАЗ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

СТВО «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 03150071
3. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Верхнiй Вал, 70
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-425-24-66 044-425-24-66
5. Електронна поштова адреса: krp@krp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства
II. Текст повідомлення

18.04.2018р. загальними заборами ПАТ «КИЇВПОРТ» прийняте рiшення 
про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відпо-
відних змін до відомостей 26.04.2018р. Повне найменування до зміни – 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ». 
Повне найменування після зміни – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

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  Лошак Костянтин Анатолійович
Голова Правлiння (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИїВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №85, 4 травня 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬ-
НИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 04011905
3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, се-

лищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4
4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36
5. Електронна поштова адреса: mkdz_sekretar@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mkdz.unigran.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 

прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран», а саме: 

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Гене-
рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 45 356 972,06 (Сорок п'ять мільйонів триста п'ятдесят 
шість тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 06 копійок) гривень строком дії 
до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 89,39%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 6 017 729 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 

зобов'язаннями ТОВ «Юнігран».
- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Гене-

рального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі 27 374 827,07 (Двадцять сім мільйонів триста сімдесят 
чотири тисячі вісімсот двадцять сім гривень 07 копійок) гривень строком 
дії до 20 липня 2022 року зі сплатою 15% річних;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 53,95%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук, 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 6 017 729 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. «ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

Загальними зборами акціонерів 27.04.2018 року, Протокол № 1/2018 
прийняте рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів, щодо виступу поручителем та укладання договорів поруки за 
зобов'язаннями ТОВ «Юнігран».

- за Кредитним договором № 010/150-2/506 від 21.07.2017р. до Генераль-
ного договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 
21.07.2017р. в сумі не більше 80 000 000,00 (Вісімдесят мільйонів гривень) 
гривень строком дії до 20 липня 2022 року зі сплатою не більше 17% річних.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 50 740 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 157,7%

Загальна кількість голосуючих акцій - 6 024 314 штук 
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 6 017 729 штук 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» - 6 017 729 голосів, 

що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.»ПРОТИ» - 0 голо-
сів, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів.

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

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

Директор  Онопрієнко Ігор Миколайович
02.05.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (ВІДОМОС-
ТІ про зміну складу посадових осіб) емітента / (для опублікування в офі-
ційному друкованому виданні) / І. Загальні відомості / 1. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛIТРА» (далі за текстом 
Товариство); 2.Код за ЄДРПОУ: 18019299; 3.Місцезнаходження: м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 12А; 4. Тел./факс: +38 (044) 499-50-85; 5. email: marina@
palitra.com; 6. Сайт: http://palitra.aspectgroup.com.ua 7. Вид особливої ін-
формації: Зміна складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення / 
27.04.2018 - Загальними зборами акціонерного Товариства (протокол №1), 
прийнято рішення переобрати на три роки Федорова Сергія Володимиро-
вича, на ту саму посаду - Члена наглядової Ради, який є акціонером Това-
риства, та володіє пакетом акцій у розмірі 57,3241%. Судимості за корис-

ливі та посадові злочини у посадової особи не було, інші посади не 
обіймав, перебував на посаді Члена наглядової Ради три роки. Посадова 
особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи 
26 років. / 27.04.2018 - Загальними зборами акціонерного Товариства (про-
токол №1), прийнято рішення переобрати на три роки Федорову Iрину 
Анатолiївну на ту саму посаду – Ревізора Товариства, яка(ий) є акціоне-
ром Товариства, що володіє пакетом акцій у розмірі 42,6758%. Судимості 
за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було, інші посади 
не обіймала, перебувала на посаді Ревізора три роки. Посадова особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керiвної роботи 23 роки. 
III. Підпис / Генеральний директор А.К.Масик, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 27.04.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента - 
ПРАТ «УВТК» 

I. Загальні відомості.
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «УВТК». 2. Іден-

тифікаційний код за ЄДРПОУ: 20789900. 3. Місцезнаходження: 79034, м. Львів, 
вул. Навроцького, 6. 4. Міжміський код, телефон та факс: телефон (032) 
294-96-08; факс (032) 294-96-07. 5. Електронна поштова адреса: uvtk@emitent.
net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://uvtk.informs.net.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів. 

II. Текст повідомлення.
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про 

виплату дивідендів: 30.04.2018 року (Протокол №1 від 30.04.2018 року). Роз-
мір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 
становить 540775 грн. Дата складання переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів:24.04.2018 р. Строк виплати дивідендів: з 21.05.2018 р. по 
21.08.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам. Порядок 
виплати дивідендів: Товариство здійснює виплату дивідендів акціонерам шля-
хом виплати всієї суми протягом строку виплати дивідендів. Виплати здійсню-
ються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів.

III. Підпис та посада.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка-

зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з 
чинним законодавством. 

Директор ПрАТ «УВТК»  Трофимчук Ю.В.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИїВМЕТРОБУД»
2. Код за ЄДРПОУ: 01387432
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, вул. Прорізна, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)279-41-89
5. Електронна поштова адреса: corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.metrobud.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Відповідно до протоколу наглядової ради №2 від 27.04.2018р. прийня-
то рішення про обрання генеральним директором ПАТ «Київметробуд» 
Метелицю Олександра Миколайовича. Таке рішення прийнято в зв’язку з 
закінченням 30.04.2018р. терміну повноважень генерального директора 
ПАТ «Київметробуд» Петренка Володимира Івановича. Метелиця О.М. не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента; особу призначено строком 
по 30 квітня 2019 року; протягом останніх п’яти років займав посаду на-
чальника Тунельного загону №4 ПАТ «Київметробуд», місцезнаходження: 
м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має; згоди на розкриття персональних даних посадо-
ва особа не надала.

30.04.2018р. термін повноважень генерального директора ПАТ «Київме-
тробуд» Петренка Володимира Івановича закінчився. Він здійснював повно-
важення генерального директора товариства з 29.02.2008р. Володіє 21 акці-
єю, що складає 0,0005% статутного капіталу емітента; непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття персональних 
даних посадова особа не надала.

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор ________

(підпис) 
Метелиця Олександр Миколайович 

М. П. 02.05.2018р. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ»

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

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

СТВО "ДНIПРО МОТОР IНВЕСТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 14298457
3. Місцезнаходження: 03134, м.Київ, Якутська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)205-59-66 (044)205-59-67 
5. Електронна поштова адреса: hotline@dmi.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

плату дивідендів
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерного Товариства, прийня-
того 27.04.2018 та викладеного у Протоколi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства № 1 вiд 27.04.2018, на засiданнi Наглядової ради Товариства, яке 
вiдбулося 02.05.2018 (Протокол № 9 вiд 02.05.2018), прийнято: виплату 
здiйснити безпосередньо акцiонерам з 29.05.2018 по 26.10.2018 включно, згiдно 
з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеного в поряд-
ку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 
24 годину 17.05.2018. Виплата дивiдендiв буде здiйснена грошовими коштами у 
безготiвковiй формi, шляхом перерахування на вказанi акцiонерами поточнi ра-
хунки в банках. Виплата може бути здiйснена частинами, але виключно в межах 
термiну з 29.05.2018 по 26.10.2018 включно. Розмiр дивiдендiв, визначений За-
гальними зборами акцiонерiв, та складає 1 181 600 (один мiльйон сто вiсiмдесят 
одну тисячу шiстсот) гривень 00 копiйок .Виплату дивiдендiв здiйснити, 
пропорцiйно кiлькостi належних кожному акцiонеру акцiй у розрахунку 1181 
(одна тисяча сто вiсiмдесят одна) гривня 60 (шiстдесят) копiйок на одну акцiю.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законо-
давством. 
2. Найменування посади Фiлiмончук Iнна Костянтинiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕЛЕНА»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.
директор Каштанов Олександр Сергiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Селена"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

67324, Дачне, Шабська, 1
4. Код за ЄДРПОУ

30818912
5. Міжміський код та телефон, факс

+380503571605 -482372376
6. Електронна поштова адреса

ylp.post@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 02.05.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* 85 Вiдомостi НКЦПФР 04.05.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці selena-odessa@io.ua в мережі 

Інтернет 02.05.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину (тис. 

грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 200000 15958 1253
Зміст інформації:
Схвалити правочини за 2017 рiк, попередньо схвалити значнi 
правочини, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного 
рiшення i до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 
2018 рiк, але не ранiше, нiж до 01.05.2019, а саме, таких правочинiв, 
будь-якою стороною яких є товариство, як договори купiвлi-продажу, 
кредитнi договори (включаючи договори про вiдкриття кредитної лiнiї та 
договори щодо надання кредитiв будь-якого виду), договори акредитиву, 
договори про вiдкриття депозитного рахунку, договори страхування, 
договори поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, 
договори застави, договори iпотеки, договори поруки, iншi договори 
забезпечення, додатковi угоди до будь-яких правочинiв 
вищеперелiченого характеру незалежно вiд дати укладання таких 
правочинiв, граничною сукупною вартiстю не бiльше 200000000 
(двохсот мiльйонiв) гривень, для чого знiмати з облiку будь-яке майно (в 
т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) i майновi права, 
ставити будь-яке зазначене майно i майновi прав на облiк, здiйснювати 
зняття з реєстрацiї, перереєстрацiю та реєстрацiю будь-якого майна i 
майнових прав, вносити змiни до будь-яких реєстрацiйних та дозвiльних 
документiв, одержувати будь-якi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи та 
здiйснювати будь-якi дiї для виконання вищевказаного. Повноваження 
на вчинення правочинiв надати директору товариства.
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УКРАїНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ»
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 

"Український страховий капiтал"
2. Код за ЄДРПОУ 23707357
3. Місцезнаходження 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 371-17-17 044 371-17-17

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

http://www.yck.com.ua/pages/view/
informatciya_ob_emitente

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «УСК» (протокол 

№ 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було припинено повноваження Голови На-
глядової ради ПРАТ «УСК» Мироненко Неллi Вiкторiвни (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) 27.04.2018 р., у зв’язку з обранням 
нового складу Наглядової ради ПРАТ «УСК». Особа є представником 
акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтегралфiнанс» 
(код за ЄДРПОУ 32868111), що володiє 12,828328 % акцiй ПРАТ «УСК». 
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi ПРАТ «УСК». 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Строк протягом якої особа перебувала на посадi: з 21 квiтня 2017 
року по 27 квiтня 2018 року.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «УСК» (протокол 
№ 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було припинено повноваження члена На-
глядової ради ПРАТ «УСК» Бастрикiна Олексiя Iвановича (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних) 27.04.2018 р., у зв’язку з обран-
ням нового складу Наглядової ради ПРАТ «УСК». Особа є акцiонером, 
що володiє 0,068801 % акцiй ПРАТ «УСК». Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якої 
особа перебувала на посадi: з 21 квiтня 2017 року по 27 квiтня 2018 року.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «УСК» (протокол 
№ 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було обрано членом Наглядової ради 
ПРАТ «УСК» Мироненко Неллю Вiкторiвну (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), у зв’язку з обранням нового складу Наглядової 
ради ПРАТ «УСК». Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
ПРАТ «УСК». Посадову особу обрано з 28.04.2018 р. на три роки. Iншi по-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор 
ТОВ «Iнтегралфiнанс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа є представником акцiонера Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Iнтегралфiнанс» (код за ЄДРПОУ 32868111).

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «УСК» (протокол 
№ 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було обрано членом Наглядової ради 
ПРАТ «УСК» Бастрикiна Олексiя Iвановича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який володiє пакетом акцiй ПРАТ «УСК» у 
розмiрi 0,068801 %, у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради 
ПРАТ «УСК». Посадову особу обрано з 28.04.2018 р. на три роки. Iншi по-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової 
ради ПРАТ «УСК». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Особа є акцiонером ПРАТ «УСК».

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «УСК» (протокол 
№ 1/2018 вiд 27 квiтня 2018 р.) було обрано членом Наглядової ради 
ПРАТ «УСК» Котенка Сергiя Олексiйовича (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) у зв’язку з обранням нового складу Наглядової 
ради ПРАТ «УСК». Особа не володiє часткою у статутному капiталi 
ПРАТ «УСК». Посадову особу обрано з 28.04.2018 р. на три роки. Iншi по-
сади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Помiчник Дирек-
тора ТОВ «ЮВIД-2009». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа є представником акцiонера Товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ЮВIД-2009» (код за ЄДРПОУ 36374287).

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.
2. Виконуюча обов’язки 
Голови Правлiння

Носова Юлiя Вячеславiвна

27.04.2018

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА фАБРИКА»
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації емітента

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

«Хмельницька макаронна фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 00380511
3. Місцезнаходження: вул. Марка Кропивницького, буд. 7, м.Хмель-

ницький, 29000
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 711002, (0382) 789267
5. Електронна поштова адреса: mfkadru@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00380511.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Ві-
домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
30.04.2018 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «Хмельницька 

макаронна фабрика» прийнято рішення про надання попередньої згоди 
на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рішення значних правочинів. 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру право-
чинів: 

- укладання договорів поруки. Гранична сукупна вартість правочи-
нів: 100000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 43748 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 228,581878%. 

- укладання договорів про надання банківських послуг (кредит-
них договорів, договорів про проведення документарних операцій 
та інше). Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
43748 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках): 228,581878%. 

- укладання договорів застави (іпотеки). Гранична сукупна вартість 
правочинів: 100000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 43748 тис.грн. Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 228,581878%. 

- правочини щодо придбання таропакувальних матеріалів. Гра-
нична сукупна вартість правочинів: 5500 тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 43748 тис.грн. Спів-
відношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
12,572003%. 

- правочини щодо реалізації продукції. Гранична сукупна вартість 
правочинів: 40000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 43748 тис.грн. Співвідношення граничної су-
купної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 91,432751%. 

- правочини щодо придбання паливно-енергетичних матеріалів. 
Гранична сукупна вартість правочинів: 12000 тис.грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 43748 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 
27,429825%. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 42573 шт. Кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 42573 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «За» прийняття рішення: 
42573 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «Проти» при-
йняття рішення: 0 шт.

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

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

Голова правління  Корнійчук І.В. 
02.05.2018 р.
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«СЕЛЕНА»
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.
директор Каштанов Олександр Сергiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Селена"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

67324, Дачне, Гаркавого, 5
4. Код за ЄДРПОУ

30818912
5. Міжміський код та телефон, факс

+380503571605 0482372376
6. Електронна поштова адреса

ylp.post@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 02.05.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* 85 Вiдомостi НКЦПФР 04.05.2018

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці selena-odessa@ukr.net в мережі 

Інтернет 02.05.2018

(адреса сторінки) (дата)

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

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукупність 

вартості 
правочинів 

(тис. грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

Співвідношення 
граничної 

сукупності вартості 
правочинів до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 200000 15958 1253
Зміст інформації:
Схвалити правочини за 2017 рiк, попередньо схвалити значнi правочи-
ни, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рiшення i 
до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 2018 рiк, 
але не ранiше, нiж до 01.05.2019, а саме, таких правочинiв, будь-якою 
стороною яких є товариство, як договори купiвлi-продажу, кредитнi 
договори (включаючи договори про вiдкриття кредитної лiнiї та договори 
щодо надання кредитiв будь-якого виду), договори акредитиву, договори 
про вiдкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори 
поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори 
застави, договори iпотеки, договори поруки, iншi договори забезпечен-
ня, додатковi угоди до будь-яких правочинiв вищеперелiченого 
характеру незалежно вiд дати укладання таких правочинiв, граничною 
сукупною вартiстю не бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) гривень, 
для чого знiмати з облiку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме 
майно, автотранспорт) i майновi права, ставити будь-яке зазначене 
майно i майновi прав на облiк, здiйснювати зняття з реєстрацiї, 
перереєстрацiю та реєстрацiю будь-якого майна i майнових прав, вноси-
ти змiни до будь-яких реєстрацiйних та дозвiльних документiв, 
одержувати будь-якi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи та здiйснювати 
будь-якi дiї для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення 
правочинiв надати директору товариства.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.
директор Поляков Андрiй Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 02.05.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГIБРИДНИЙ СОНЯШНИК"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
67725, Салгани, Шабська, 1

4. Код за ЄДРПОУ
13924728

5. Міжміський код та телефон, факс
+380503571605 0484960799

6. Електронна поштова адреса
ylp.post@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 02.05.2018

(дата)
2. Повідомлення опублікова-
но у* 85 Вiдомостi НКЦПФР 04.05.2018

(номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці hs@ucoz.ua в мережі 

Інтернет 02.05.2018

(адреса 
сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину (тис. 

грн)

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн)

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (у 
відсотках)

1 2 3 4 5
1 27.04.2018 200000 5416 3692
Зміст інформації:
Схвалити правочини за 2017 рiк, попередньо схвалити значнi правочи-
ни, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рiшення i 
до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 2018 рiк, 
але не ранiше, нiж до 01.05.2019, а саме, таких правочинiв, будь-якою 
стороною яких є товариство, як договори купiвлi-продажу, кредитнi 
договори (включаючи договори про вiдкриття кредитної лiнiї та договори 
щодо надання кредитiв будь-якого виду), договори акредитиву, договори 
про вiдкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори 
поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори 
застави, договори iпотеки, договори поруки, iншi договори забезпечен-
ня, додатковi угоди до будь-яких правочинiв вищеперелiченого 
характеру незалежно вiд дати укладання таких правочинiв, граничною 
сукупною вартiстю не бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) гривень, 
для чого знiмати з облiку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме 
майно, автотранспорт) i майновi права, ставити будь-яке зазначене 
майно i майновi прав на облiк, здiйснювати зняття з реєстрацiї, 
перереєстрацiю та реєстрацiю будь-якого майна i майнових прав, вноси-
ти змiни до будь-яких реєстрацiйних та дозвiльних документiв, 
одержувати будь-якi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи та здiйснювати 
будь-якi дiї для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення 
правочинiв надати директору товариства.
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 ЗАТВЕРДжЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 29 березня 2018 року

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІї
інвестиційних сертифікатів

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО 
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО фОНДУ

«ІНДЕКС УКРАїНСЬКОї БІРжІ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КІНТО»
1. Розділ А. Характеристика компанії з управління активами
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Посада Володіння часткою в 
статутному капіталі 

Компанії (%)
пряме опосеред-

коване
Оксаніч Сергій 
Михайлович

Президент (Голова 
Правління)

40.5343 0.3353

Федоренко Анатолій 
Васильович

Віце-президент (Член 
Правління)

12.7590 0.1056

Радзієвська Надія 
Вікторівна

Фінансовий директор 
(Член Правління), 
Відповідальний за 
внутрішній контроль

2.8878 0.0239

Веремієнко Сергій 
Миколайович

Виконавчий директор 
(Член Правління)

0.2025 0.0017

Москаленко Світлана 
Миколаївна

Заступник Виконавчого 
директора
(Член Правління)

0.0270 0.0002

Бенедик Ольга 
Миколаївна

Головний бухгалтер 0.0101 0.0001

Пітер Голдшайдер 
(громадянин Австрії)

Голова Наглядової 
ради

0.0001 -

Лукасевич Василь 
Богданович

Заступник голови 
Наглядової ради

2.0923 0.0173

Шинкевич Юрій Петрович Член Наглядової ради - 3.7956
Яковенко Ігор Валенти-
нович

Член Наглядової ради 0.6701 0.0055

Васильєва Ірина 
Михайлівна

Голова Ревізійної 
комісії

1.0444 0.0086

Шуран Оксана Несторівна Член Ревізійної комісії 0.0000 0.0387
Каневська Наталя 
Юхимівна

Член Ревізійної комісії 1.5864 0.0131

Виконавчий директор
ПрАТ «КІНТО»
Веремієнко Сергій Миколайович  _______________
Головний бухгалтер
ПрАТ «КІНТО»
Бенедик Ольга Миколаївна  _______________
Начальник відділу депозитарної діяльності 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Майор Наталія Степанівна  _______________

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 
"IНВЕСТИЦIЙНА 
КОМПАНIЯ 
"IНВЕСТСЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 21629417
3. Місцезнаходження 04050, Київ, Пимоненка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс 0444840715 0444822950
5. Електронна поштова адреса invest@email.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

investservice.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018р.попередньо 

схвалити укладення Товариством значних правочинiв, що учинятимуться 
Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кож-

ного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, а саме: - правочини щодо договорiв 
купiвлi-продажу нежитлових примiщень; - правочини щодо договорiв купiвлi-
продажу основних засобiв; -правочин щодо договорiв купiвлi-продажу зе-
мельних дiлянок; - правочини щодо договорiв купiвлi-продажу корпоратив-
них прав; - правочини щодо виходу Товариства з iнших господарських 
товариств. Вартiсть активiв емiтента станом на 31.12.2017 р. - 10714 тис. 
грн. Гранична сукупна вартiсть в розмiрi-10714 тис. грн.Спiввiдношення гра-
ничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента – 100 %.
Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значнi правочини, якi 
попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв згiдно п.1 цього 
рiшення i можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 
з дати прийняття цього рiшення. При цьому залежно вiд граничної сукупної 
вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення 
частини другої статтi 70 закону України «Про акцiонернi товариства». За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 338‘921шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 329‘454 шт. Кiлькiсть 
голосiв, поданих «ЗА» 329‘454, «проти» - 0.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Андреєв Костянтин Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.04.2018
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Хмельницька макаронна фабрика»

2. Код за ЄДРПОУ: 00380511
3. Місцезнаходження: вул. Марка Кропивницького, буд. 7, м.Хмельниць-

кий, 29000
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 711002, (0382) 789267
5. Електронна поштова адреса: mfkadru@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00380511.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відо-
мості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 30.04.2018 р. 
Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА фАБРИКА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Ді-
лові партнери», 23721506, 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана, б.27, 

(044) 277-41-99, (044) 277-88-33.
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 річ-

ну інформацію: http://depar.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»
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Предмет правочину: Затвердження та подальше схвалення наступних 
правочинів, укладених між ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» і 
АТ «ОТП Банк»:

- Договору про зміну №4 від 14 .02.2018 р. до іпотечного договору 
№PL 14-208/28-2 від 08.05.2014р. ;

- Договору про зміну №3 від 14.02.2018 р. до іпотечного договору 
№PL 14-358/28-2 від 26.06.2014 р.;

- Договору про зміну №2 від 14.02.2018 р. до договору поруки 
SR 14-180/28-2 від 07.05.2014 р.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена відповідно до законодавства: 36000 тис.грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 43748 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 82,289476%. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 42573 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 42573 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«За» прийняття рішення : 42573 шт.

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

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

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

Голова правління  Корнійчук І.В. 
 02.05.2018 р.

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВІЕС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 19358632
3. Місцезнаходження 79000 м.Львів Грабовського, 11
4. Міжміський код, телефон та факс 032 2550254 032 2971382
5. Електронна поштова адреса contact@vsbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.vsbank.ua/ua/news
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
ІІ. Текст повідомлення

1. З 27.04.2018 року припинені повноваження члена Правління – відпо-
відального працівника за здійснення фінансового моніторингу - Волкова 
Теодора. Повноваження припинені на підставі заяви Волкова Теодора від 
12.04.2018 року. Посадова особа дозволу на розкриття паспортних даних 
не надала, акціями в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 9 років 6 місяців.

2. Єдиним акціонером емітента БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД 27.04.2018 року 
прийняте рішення (Рішення № 58) про припинення повноважень посадових 
осіб, а саме:

1. Посадова особа Попенко Сергій Павлович, який займав посаду - член 
Спостережної ради, Голова Спостережної ради, припинив повноваження.

2. Посадова особа Ястремська Наталія Євгенівна, яка займала посаду - 
член Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради, припинила 
повноваження.

3. Посадова особа Назаренко Людмила Василівна, яка займала посаду - 
член Спостережної ради, припинила повноваження.

4. Посадова особа Никитенко Валентина Степанівна, яка займала по-
саду - незалежний член Спостережної ради, припинила повноваження.

5. Посадова особа Максюта Анатолій Аркадійович, який займав посаду - 
незалежний член Спостережної ради, припинив повноваження.

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали.
Посадові особи володіли частками в статутному капіталі емiтента - 0%.
Посадові особи володiли пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових 

осіб немає.
Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 4 місяці.
3. Єдиним акціонером емітента БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД 27.04.2018 року 

прийняте рішення (Рішення № 58) про призначення посадових осіб, а 
саме:

1. Посадова особа Попенко Сергій Павлович призначений на посаду - 
член Спостережної ради, Голова Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 26.09.2013 р. до теперішнього часу - ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради 

Директорів;
- з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р.- ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради Дирек-

торів.
- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - член Спостережної ради, Голова Спо-

стережної ради емітента.
2. Посадова особа Ястремська Наталія Євгенівна, призначена на поса-

ду - член Спостережної ради, заступник Голови Спостережної ради.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 05.02.2014 р. до теперішнього часу -ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з 

фінансового контролю та бюджетування;
- з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р.- ТОВ «ГРУПА ТАС»,Директор з управ-

ління активами у фінансовому секторі;
- з 01.03.2011 р. по 30.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Директор з управ-

ління активами у фінансовому секторі.
- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. – член Спостережної ради, заступник 

Голови Спостережної ради емітента.
3. Посадова особа Никитенко Валентина Степанівна, призначена на по-

саду - незалежний член Спостережної ради.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 16.01.2017р. по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час -  

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної ради (незалежний);
- з 05.11.2015р. по 11.01.2016р., з 12.01.2016р. по 29.04.2016р., 

з30.04.2016 р. – по 20.04.2017р. та з 21.04.2017р. по теперішній час -  
АТ «ТАСКОМБАНК», член Спостережної Ради (незалежний);

- з 31.03.2015 р. по 11.01.2016 р. – Державне підприємство «Інформа-
ційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», експерт 
центру перспективних досліджень, аналізу та стратегій розвитку пенсійної 
сфери;

- з 03.04.2007 р. по 27.02.2015 р. – Пенсійний фонд України, Заступник 
Голови правління Пенсійного фонду України.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - незалежний член Спостережної ради 
емітента.

4. Посадова особа Максюта Анатолій Аркадійович, призначений на по-
саду – незалежний член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
- з 16.01.2017 року по 26.04.2017р., з 26.04.2017р. по теперішній час - 

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», член Спостережної ради (незалежний);
- з05.11.2015 р. по 29.04.2016р., з 30.04.2016р.по 20.04.2017р.,  

з 21.04.2017р. по теперішній час - АТ «ТАСКОМБАНК», член Спостережної 
ради (незалежний);

- з 16.06.15 р. по 31.12.16 р. - Концерн NICMAS консультант, віце-
президент;

- з 01.11.2014 р. по 30.09.16 р. – Всеукраїнська громадська організація 
«Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень», радник ;

- з06.04.2012 р. по 08.10.2014 р. - Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгів-
лі України;

- з 08.07.2011 р. по 05.04.2012 р., - Адміністрація Президента України, 
Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань ре-
форми соціальної сфери.

- з 21.12.2017 р. по 27.04.2018 р. - незалежний член Спостережної ради 
емітента.

5. Посадова особа Матвійчук Володимир Макарович, призначений на 
посаду - незалежний член Спостережної ради.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: займав 
посади: Заступник Мiнiстра фiнансiв України – керiвник апарату, Радник 
Мiнiстра працi та соцiальної полiтики України.

Посадові особи дозволу на розкриття паспортних даних не надали.
Посадові особи володiють часткою в статутному капіталі емiтента - 

0%.
Посадові особи володiють пакетом акцій емітента у розмірі - 0грн.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини у посадових 

осіб немає.
Строк, на який призначено посадових осіб: 3 роки, але в будь-якому ви-

падку не більше ніж максимально визначений законодавством строк.
ІIІ. Підпис

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

2. Голова Правління ________  Походзяєва І.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  27.04.2018 року
  (дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІЕС БАНК»
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1. ДІПІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» ТОВ «КУА «АЛЬПАРІ» 29
2. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 25
3. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ КОЛУМБУС 23
4. АТЗТ АВТОПОБУТСЕРВІС 143
5. ПРАТ АВТОСЕРВІС-АТП 16327 133
6. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002 180
7. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНА 2
8. ПАТ АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНА 4
9. ПРАТ АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА» 18
10. ПРАТ АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС 147
11. ПРАТ АГРОФІРМА «СОРНАСІННЄОВОЧ» 125
12. ПРАТ АГРОФОРТ 74
13. ПРАТ АЗОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 38
14. ПРАТ АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО 

УКРАЇНА»
87

15. ПРАТ АКЦІОНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОСТОК» 130
16. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 32
17. ПАТ АЛЬПАРІ БАНК 35
18. ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ 102
19. ПРАТ АСОЦІАЦІЯ «ПІВДЕННА» 127
20. ПРАТ АТП 16361 122
21. ПРАТ АТП 16361 125
22. ПАТ АТП-16351 126
23. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА ДЕ ВІЗУ 178
24. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 174
25. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 116
26. ПРАТ БАХМУТСЬКИЙ ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ» 33
27. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 25
28. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 160
29. ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ 163
30. ПРАТ БІ ЕНД ЕЙЧ 28
31. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 130
32. ПРАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» 144
33. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ
34

34. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 27
35. ПРАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 28
36. ПРАТ БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД 16
37. ПРАТ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №7 75
38. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 29
39. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №33 30
40. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 149
41. ПРАТ БУКОВИНАПРОДУКТ 150
42. ПРАТ БУЯЛИКСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 15
43. ПРАТ ВЕГА ПЛЮС 154
44. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО -16543
126

45. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО -16543

138

46. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО -16543

144

47. ПРАТ ВЕСЕЛО-КУТСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

14

48. ПРАТ ВЕСТАСТРОЙ 36
49. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 

КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
153

50. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ 
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

155

51. ПАТ ВІБРОСЕПАРАТОР 137
52. ПАТ ВІЕСБАНК 195
53. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 79
54. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 88
55. ПРАТ ВІТА 65
56. ПРАТ ВІТА 178
57. ПРАТ ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ 128

58. ПАТ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 65
59. ПАТ ВТБ БАНК 23
60. ПАТ ВТБ БАНК 32
61. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 30
62. ПАТ ГАДЯЧГАЗ 37
63. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 87
64. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 185
65. ПАТ ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК 193
66. ВАТ ГІДРОЕЛЕКТРОМОНТАЖ 83
67. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 177
68. ПРАТ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС 138
69. ПРАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

135

70. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 17438 149
71. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» 13
72. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРИГАНТИНА 143
73. ПРАТ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БРИГАНТИНА 143
74. ПРАТ ГРАНІТ 3
75. ПРАТ ГРАНІТ 17
76. ПАТ ДАШКІВЦІ 83
77. ПАТ ДАШКІВЦІ 85
78. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 75
79. ПРАТ ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ 184
80. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 104
81. ПРАТ ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 194
82. ПРАТ ДМІ 191
83. ПРАТ ДНІПРО 115
84. ПАТ ДНІПРОМЕТРОБУД 112
85. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖИНЕРНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
114

86. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 82
87. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 84
88. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 15
89. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 16
90. ПРАТ ДОБРОБУТ АГ 177
91. ПРАТ ДОБРЯНКА 113
92. ПРАТ ДОБРЯНКА 118
93. ПРАТ ДОБРЯНКА 118
94. ПАТ ДОНРИБКОМБІНАТ 145
95. ПРАТ ДОРІС 63
96. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 152
97. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД 157
98. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 174
99. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 80
100. ПРАТ ДУНАЙ-АВТО 85
101. ПРАТ ДУНАЙВОДБУД - 124 88
102. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 2
103. ПРАТ ЕКОТЕХНІКА 3
104. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 181
105. ПРАТ ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ 187
106. ПРАТ ЕЛСІТОН 153
107. ПРАТ ЕЛСІТОН 157
108. ПРАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 165
109. ПРАТ ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «БАРВІНОК» 122
110. ПРАТ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ 188
111. ПРАТ ЕНЕРГОМЕРЕЖМОНТАЖ 78
112. ТОВ ЕСКА КАПІТАЛ 174
113. ПРАТ ЄЛИЗАВЕТІВСЬКЕ 183
114. ПРАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 34
115. ПРАТ ЖИТОМИРБУДТРАНС 188
116. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 113
117. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 123
118. ПАТ ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО 125
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119. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ 
ВИРОБІВ

39

120. ПАТ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОДВИГУН» 7
121. ПРАТ ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОБУДУВАННЯ
144

122. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 66
123. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 67
124. ПРАТ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 132
125. ПРАТ ЗАГАЄЦЬКЕ 90
126. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 31
127. ПРАТ ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ 31
128. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 156
129. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 156
130. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ГАРАНТ»
155

131. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 178
132. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 181
133. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ШПАЛ
152

134. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ШПАЛ

156

135. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ШПАЛ

161

136. ПРАТ ЗЕНИГОРОДКААГРОХІМ 176
137. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 69
138. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 186
139. ПРАТ ЗНКІФ «КІНТО КАПІТАЛ» 73
140. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 169
141. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 171
142. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 141
143. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 58
144. ПАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 91
145. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ 56
146. ПРАТ ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
77

147. ПРАТ ІЗМАЇЛ - НАВАСКО 14
148. ПРАТ ІЗТ-АВТО 1
149. ПРАТ ІЗТ-АВТО 22
150. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 10
151. ПРАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ІНВЕСТСЕРВІС 194
152. ПРАТ ІНТЕРКЕРАМА 104
153. ПРАТ ІСКОЖ-2000 158
154. ПРАТ ІСКОЖ-2000 163
155. ПРАТ ІЧНЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17439
148

156. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ

19

157. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ

22

158. ПРАТ КАТП-1028 27
159. ПРАТ КАТП-1028 28
160. ПРАТ КАТП-1028 37
161. ПАТ КАТП-2006 141
162. ПАТ КИЇВГАЗ 24
163. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 135
164. ПАТ КИЇВЗОВНІШТРАНС 152
165. ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 191
166. ПРАТ КИЇВРИБГОСП 42
167. ПРАТ КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО 8
168. ПРАТ КИЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА-2 
62

169. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

74

170. ПРАТ КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1

91

171. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 189

172. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ») 

70

173. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-
КЛАСИЧНИЙ») 

70

174. ПРАТ КІНТО (ВІДКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-
ЕКВІТІ») 

73

175. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНДЕКС 
УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ») 

194

176. ПРАТ КІНТО (ЗАКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ «КІНТО-ГОЛД») 

71

177. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КІНТО-
НАРОДНИЙ») 

72

178. ПРАТ КІНТО (ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДОСТАТОК») 

72

179. ПРАТ КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 117
180. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 119
181. ПАТ КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ 173
182. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 105
183. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 120
184. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 53
185. ПРАТ КОМЕРЦІЯ 137
186. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 103
187. ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО 103
188. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 40
189. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД 90
190. ПРАТ КОРОПСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 149
191. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 38
192. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 180
193. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 68
194. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 89
195. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР 92
196. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 63
197. ПАТ КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР’ЄР 81
198. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
80

199. ПРАТ КОСІВСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»

22

200. ПРАТ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 189
201. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ
78

202. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 188
203. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 105
204. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 106
205. ПРАТ КРИВОРІЖІНДУСТРБУД 108
206. ПРАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО 

ОБЛАДНАННЯ
172

207. ПАТ КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

8

208. ПАТ КРІСТАЛІС 175
209. ТОВ КУА СТРОЙ ІНВЕСТ УКРАЇНИ 79
210. ПРАТ ЛАДА-ПОЛІССЯ 108
211. ПРАТ ЛАН 117
212. ПРАТ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД 170
213. ПРАТ ЛЕГМАШ 177
214. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ 
171

215. ПРАТ ЛИТЕР 89
216. ПРАТ ЛИТЕР 96
217. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 46
218. ПРАТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯІНВЕСТ 71
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219. ПАРТ ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ 175
220. ПРАТ ЛПГ 33
221. ПРАТ ЛУЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 10701
165

222. ПАТ ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО - 14630

20

223. ЛЬВІВСЬКЕ ПрАТ «ГАЛАНТ» 137
224. ПРАТ ЛЬВІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1
64

225. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ВИРОБІВ №2

52

226. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 57
227. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙГРОПОСТАЧ 48
228. ПРАТ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙГРОПОСТАЧ 84
229. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 41
230. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 59
231. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ
102

232. ПАТ МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ

110

233. ПРАТ МЕДІНВЕСТПРОЕКТ 26
234. ПРАТ МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ У 
ТВАРИННИЦТВІ

155

235. ПРАТ МЕТАЛИТ 117
236. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 154
237. ПРАТ МЕТАЛУРГМАШ 154
238. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ 150
239. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД МАСТИЛЬНОГО ТА 

ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
140

240. ПАТ МІСТО БАНК 10
241. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ УПРАВЛІННЯ -3 4
242. ПАТ МТБ БАНК 138
243. ПАТ МТБ БАНК 139
244. ПРАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 183
245. ПРАТ НАДЗБРУЧАНСЬКЕ 135
246. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВЕГА»
132

247. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОЗТИЧНИЙ 
ЦЕНТР

102

248. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОЗТИЧНИЙ 
ЦЕНТР

110

249. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ АТНУ

166

250. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ АТНУ

173

251. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ АТНУ

174

252. ПАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СКЛОПЛАСТИКІВ І ВОЛОКНА

172

253. ПРАТ НВП СИСТЕМА 49
254. ПАТ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ 141
255. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ 

ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ
145

256. ПРАТ НІКСТРОМ 150
257. ПРАТ НІКСТРОМ 151
258. ПРАТ НІКСТРОМ 151
259. ПРАТ НІКСТРОМ 168
260. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 184
261. ПРАТ НОВИЙ СТИЛЬ 186
262. ПРАТ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
166

263. ПРАТ НПО ДНІПРОПРЕС 110
264. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 131
265. ПРАТ ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13238
124

266. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 86

267. ПРАТ ОВОЧЕВЕ 92
268. ПАТ ОВРУЦЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
131

269. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 44
270. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 63
271. ПАТ ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД 11
272. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 19
273. ПРАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 184
274. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 157
275. ПРАТ ОРІХІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 158
276. ПРАТ ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 55
277. ПРАТ ПАКЕТ 25
278. ПРАТ ПАЛІТРА 190
279. ПАТ ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ 

ЗАВОД» 
179

280. ПАТ ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ 
ЗАВОД» 

190

281. ПРАТ ПЕНТОПАК 165
282. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15 

«ДУНАЙВОДБУД»
12

283. ПАТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 2
284. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 48
285. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 95
286. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 180
287. ПРАТ ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР’ЄР 187
288. ПРАТ ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 128
289. ПРАТ ПІДПРИЄМСТВО РАЙАГРОПОСТАЧ 148
290. ПРАТ ПЛАТИ 81
291. ПРАТ ПЛАТИ 177
292. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 159
293. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» 159
294. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМ. БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
125

295. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКГАЗ 

93

296. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКГАЗ 

183

297. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ЛУГАНСЬКГАЗ 

189

298. ПАТ ПОЛІМЕТ 18
299. ПРАТ ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ 26
300. ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 60
301. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 69
302. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ 179
303. ПРАТ ПОЛЬОТ 162
304. ПАТ ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 136
305. ПРАТ ПОПЕЛЮХСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
36

306. ПРАТ ПОРТАЛ-І 126
307. ПАТ ППІ ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ 47
308. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 8
309. ПРАТ ПРИЛУЦЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 12
310. ПРАТ ПРІОКОМ 5
311. ПРАТ ПРІОКОМ 6
312. ПАТ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ХЕРСОНБУД» 165
313. ПАТ ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ
21

314. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 68
315. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 178
316. ПАТ ПРОКРЕДИТ БАНК 185
317. ПРАТ ПРОМСТРОЙМОНТАЖ 46
318. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
109

319. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

110

320. ПРАТ РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА» 12

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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321. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 111
322. ПРАТ РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД 111
323. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 

СТАНЦІЯ
161

324. ПРАТ РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА 
СТАНЦІЯ

161

325. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 129
326. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА 
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

50

327. ПРАТ РОСАВА 82
328. ПАТ РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ 

КОМБІНАТ
78

329. ПРАТ САРНЕНСЬКА ПМК-81 109
330. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 111
331. ПАТ САРНИФАРМАЦІЯ 115
332. ПРАТ СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ 130
333. ПРАТ СЕЛЕНА 191
334. ПРАТ СЕЛЕНА 193
335. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 51
336. ПРАТ СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ 185
337. ПАТ СІТІБАНК 164
338. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 118
339. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 9
340. ПРАТ СК «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА» 23
341. ПРАТ СК ВЕЛЕС 95
342. ПРАТ СК ВЕЛЕС 96
343. ПРАТ СМАРТ-ХОЛДИНГ 14
344. ПРАТ СОКІЛ 45
345. ПРАТ СОЮЗ-В 162
346. ПРАТ СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ 186
347. ПАТ СПЕКТР 61
348. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИМВОЛ»

154

349. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 142
350. ПАТ СТОМА 123
351. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» 158
352. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» 146
353. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 94
354. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 96
355. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УКРПРОМГАРАНТ 66
356. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
182

357. ПРАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АТП 17137 176
358. ПРАТ ТАНАИС 136
359. ПРАТ ТЕКСТЕМП 182
360. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 70
361. ПРАТ ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ 72
362. ПАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 25
363. ПАТ ТЕХІНМАШ 1
364. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 12308 127
365. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗІЯ ПЛЮС» 28
366. ПРАТ ТРАНС-ВІСМОС 86
367. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 105
368. ПРАТ УВТК 176
369. ПРАТ УВТК 181
370. ПРАТ УВТК 190
371. ПРАТ УКРАЇНА 146
372. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ
134

373. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 182
374. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 13
375. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН 18
376. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 147

377. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА 
САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

155

378. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА 
ФАРМАЦІЇ 

23

379. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР 173
380. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 75
381. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ 192
382. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 133
383. ПАТ УКРВТОРЧОРМЕТ 134
384. ПРАТ УКРГІДРОЕНЕРГО 179
385. ПРАТ УКРПАНГРУП 54
386. ПРАТ УКРПАНГРУП 68
387. ПРАТ УКРПИВО (УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ 

ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ 
НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «УКРПИВО»)

33

388. ПРАТ УКРСПЕЦТЕХНІКА 94
389. ПАТ УКРТРАНСГАЗ 166
390. ПРАТ УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА 101
391. ПРАТ УНІВЕРСАМ №20 187
392. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 

АВТОТРАНСПОРТУ 
74

393. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
АВТОТРАНСПОРТУ 

184

394. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 
ГІДРОЕНЕРГОБУД 

66

395. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ 
ГІДРОЕНЕРГОБУД 

67

396. ПРАТ ФАРЛЕП - ІНВЕСТ 128
397. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН «БУДМАТЕРІАЛИ» 124
398. ПРАТ ФЛАС 140
399. ПРАТ ФОРАМЕН 32
400. ПРАТ ФОРАМЕН 37
401. ПРАТ ФОРЕЗ 119
402. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 76
403. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №11 77
404. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 119
405. ПРАТ ХЕМЗ-ІРЕС 78
406. ПРАТ ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 9
407. ПРАТ ХІМЕКСІ 127
408. ПРАТ ХІМЕКСІ 142
409. ПРАТ ХЛІБОЗАХИСТ 124
410. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 192
411. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА 194
412. ПАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО – РИБОВОДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

43

413. ПРАТ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ-ШЛЯХОБУДІВНЕ 
УПРАВЛІННЯ №56

64

414. ПРАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 5
415. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 167
416. ПРАТ ЧЕРКАСЬКА ФІРМА МЕБЛІ 167
417. ПРАТ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД №3 109
418. ПРАТ ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА 17
419. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА 

КОМПАНІЯ
17

420. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО 
ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ

148

421. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ 64
422. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ
146

423. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА НІНА 183
424. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 127
425. ПРАТ ЮЖМОРМОНТАЖ 168

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОпУбЛІКОВАНІ:
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«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

при йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18085/2
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
03.05.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


