
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2017  м. Київ  № 254

Щодо анулювання ліцен-
зії на провадження про-
фесійної діяльності на 
фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності, а 
саме діяльності із збері-
гання активів інститутів 
спільного інвестування 
ПАТ «БТА БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спіль-
ного інвестування серії АЕ № 263242 від 28.08.2013, ви-
дану на підставі рішення Комісії від 28.08.2013 № 1623 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БТА 
БАНК» (місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Жи-
лянська, будинок 75; код за ЄДРПОУ 14359845), на під-
ставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 розділу ІV Порядку.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 254 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 255 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 257 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 258 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 259 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 260 від 19.04.2017 р. 
Рішення Комісії № 261 від 19.04.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

№76 (2581) 21.04.2017 р. (частина 1)
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» квітня 2017  м. Київ  № 255

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «ІК 
«ІФГ КАПІТАЛ»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (зі зміна-
ми) (далі – Порядок), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 286940 від 15.07.2014, видану на підставі 
рішення Комісії від 08.10.2013 № 2254 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ІФГ КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 03150, 
м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 72, офіс 48; 
код за ЄДРПОУ 36645230), на підставі заяви про анулю-
вання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 розді-
лу  ІV Порядку.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2017  м. Київ  № 257

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
ПАТ «Білоцерківський аг-
рохімцентр» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Білоцер-
ківський агрохімцентр» вимог статті 40 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нероз-
криття на фондовому ринку регулярної річної інформа-
ції, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 05489170), на строк до 
усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депо-
зитарним установам, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 05489170) у депозитар-
ній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних па-
перів ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05489170) за виключенням опе-
рацій, пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та 
викупом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери 

ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05489170) у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) про-



№76, 21 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Білоцерківський 
агрохімцентр» (ідентифікаційний код юридичної особи 
05489170) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпе-
чити відправлення копії цього рішення ПАТ «Білоцерків-
ський агрохімцентр» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 05489170), Центральному територіальному депар-
таменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2017  м. Київ  № 258

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів ПАТ «Гло-
бал транспорт логістікс»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Глобал 
транспорт логістікс» вимог статті 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття 
на фондовому ринку регулярної річної інформації, з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Глобал транспорт логістікс» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 20006855), на строк до 
усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 

депозитарним установам, що здійснюють облік прав влас-
ності на цінні папери ПАТ «Глобал транспорт логістікс» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 20006855) у депо-
зитарній системі України, здійснювати облікові операції 
щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цін-
них паперів ПАТ «Глобал транспорт логістікс» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 20006855) за виключенням 
операцій, пов’язаних з спадкуванням, правонаступни-
цтвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери  
ПАТ «Глобал транспорт логістікс» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 20006855) у депозитарній системі Укра-
їни, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та де-
ривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціа-
ції «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 33338204), довести до відома членів від-
повідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Глобал транспорт логістікс» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 20006855) протягом 
п’яти робочих днів з моменту усунення порушення пові-
домити Центральний територіальний департамент Комі-
сії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Глобал транспорт 
логістікс» (ідентифікаційний код юридичної особи 
20006855) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпе-
чити відправлення копії цього рішення ПАТ «Глобал тран-
спорт логістікс» (ідентифікаційний код юридичної особи 
20006855), Центральному територіальному департаменту 
Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2017  м. Київ  № 259

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
ПАТ «Ковельмолоко» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Ковельмо-
локо» вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондово-
му ринку регулярної річної інформації, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Ковельмолоко» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 00444636), на строк до усунення пору-
шення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери ПАТ «Ковельмолоко» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 00444636) у депозитар-
ній системі України, здійснювати облікові операції щодо 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів ПАТ «Ковельмолоко» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00444636) за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери  
ПАТ «Ковельмолоко» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00444636) у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Ковельмолоко» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 00444636) протягом п’яти ро-
бочих днів з моменту усунення порушення повідомити 

Західне територіальне управління Комісії з доданням ко-
пій відповідних документів.

7. Західному територіальному управлінню Комісії за 
результатом аналізу отриманих документів надати до 
департаменту контрольно-правової роботи інформацію 
про усунення порушення ПАТ «Ковельмолоко» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 00444636) з доданням 
копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Ковель-
молоко» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00444636), Західному територіальному управлінню Комі-
сії та ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Західне територіальне управління Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2017  м. Київ  № 260

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
ПАТ «Мостобуд» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення 

ПАТ «Мостобуд» вимог статті 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття 
на фондовому ринку регулярної річної інформації, з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи депо-

зитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, еміто-
ваних ПАТ «Мостобуд» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 01386326), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
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власності на цінні папери ПАТ «Мостобуд» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 01386326) у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції щодо вне-
сення змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів ПАТ «Мостобуд» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 01386326) за виключенням операцій, пов’язаних з 
спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітен-
том зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери  
ПАТ «Мостобуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 
01386326) у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Мостобуд» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 01386326) протягом п’яти робочих днів 
з моменту усунення порушення повідомити Централь-
ний територіальний департамент Комісії з доданням ко-
пій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Мостобуд» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 01386326) з до-
данням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Мосто-
буд» (ідентифікаційний код юридичної особи 01386326), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2017  м. Київ  № 261

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 
ПАТ «Рекламне агентство 
«Рефей» 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення ПАТ «Рекламне 
агентство «Рефей» вимог статті 40 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття 
на фондовому ринку регулярної річної інформації, з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 38870152), на строк до 
усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери ПАТ «Рекламне агентство «Ре-
фей» (ідентифікаційний код юридичної особи 38870152) 
у депозитарній системі України, здійснювати облікові 
операції щодо внесення змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38870152) за ви-
ключенням операцій, пов’язаних з спадкуванням, право-
наступництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери  
ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 38870152) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 38870152) про-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 21 квітня 2017 р. 

6

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Центральний територіальний департамент 
Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Ко-
місії за результатом аналізу отриманих документів нада-
ти до департаменту контрольно-правової роботи інфор-
мацію про усунення порушення ПАТ «Рекламне агентство 
«Рефей» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38870152) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Рекламне 
агентство «Рефей» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 38870152), Центральному територіальному де-
партаменту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Центральний територіальний департамент Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 19 квітня 2017 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами 
України на 2017-2020 роки»

прийнято рішення
без зауважень

2. Щодо проекту Закону України «Про публічні консультації» прийнято рішення
із зауваженнями

3. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з припиненням 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності» (для 
оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування ПАТ «БТА БАНК»

прийнято рішення

5. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «ІК 
«ІФГ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

6. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до 
Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної, із здійсненням 
фінансового моніторингу»

прийнято рішення
без зауважень

7. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Бі-
лоцерківський агрохімцентр» 

прийнято рішення

8. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
ПАТ «Глобал транспорт логістікс»

прийнято рішення

9. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
ПАТ «Ковельмолоко»

прийнято рішення

10. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
ПАТ «Мостобуд»

прийнято рішення

11. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
ПАТ «Рекламне агентство «Рефей»

прийнято рішення

12. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

13. Про призначення представника держави для участі у річних загальних зборах акціоне-
рів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які призна-
чення на 20.04.2017 р.

прийнято рішення

14. Щодо участі довіреної особи у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонер-
ного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 20.04.2017 р.

прийнято рішення
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15. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій 
серій S1, T1, U1, V1 ПрАТ «Позняки-Жил-Буд», що пропонуються для 
публічного розміщення

прийнято рішення

16. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» від 
06.03.2017 вх. № 6517 на постанову про накладення санкцій на ринку цінних паперів від 
16.02.2017 року № 54-ЦА-УП-Е

прийнято рішення

17. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» від 
06.03.2017 вх. № 6517 постанову про накладення санкцій на ринку цінних паперів від 
16.02.2017 року № 55-ЦА-УП-Е

прийнято рішення

18. Інформація щодо стану виконання завдань, визначених 
актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, листами керівни-
цтва Верховної Ради України, її комітетів та комісій, запитами та зверненнями народних 
депутатів України, запитів на публічну інформацію та адвокатських запитів за I квартал 
2017 року

інформація до 
відома

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, на під-
ставі п. 11 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), та відповідно до документів, наданих го-
ловою ліквідаційної комісії ПАТ «Олевська райагро-
промтехніка» (11001, Житомирська область, 
м.  Олевськ, вул. Покальчука, буд.15, код за ЄДРПОУ: 
03740507) на зупинення обігу акцій ПАТ «Олевська 
райагропромтехніка» у зв’язку з ліквідацією, зупине-
но обіг акцій ПАТ «Олевська райагропромтехніка» 
(код за ЄДРПОУ: 03740507) – розпорядження 
№  107-КФ-З від 19 квітня 2017 року.

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

«21» квітня 2017 року.

20.04.2017 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Інформація про діяльність
Центрального територіального департаменту 

НКЦПФР
03.04.2017 по 14.04.2017

За вказаний термін в відділі нагляду за емітентами 
цінних паперів розглянуто пакети документів, на основі 
яких:

Відповідно до рішення Комісії № 736 проведено замі-
ну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного 
товариства 4 емітентам, а саме:

- ПрАТ «Київський завод зварювального обладнання» 
(код за ЄДРПОУ: 00222249);

- ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» 
(код за ЄДРПОУ: 04715664);

- ПрАТ «Полюс» (код за ЄДРПОУ: 19029704);
- ПрАТ «Тетіс» (код за ЄДРПОУ: 03386313).
Фахівцями відділу контролю за діяльністю емітен-

тів, професійних учасників ринку цінних паперів та 
захисту прав інвесторів управління контрольно-
правової роботи Центрального територіального де-
партаменту Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку за період з 03.04.2017 року по 
14.04.2017 

Триває 10 позапланових перевірок, а саме:
АТ«ЗНВКІФ«Інко капітал»
АТ«ЗНВКІФ«Обрій»
ПАТ«Всесвіт»
ПАТ«ЗНВКІФ«Сантім»
ПАТ«Актив Груп Консалтинг»
ПАТ«Аграрний фонд «Україна»
ПАТ«ЗНВКІФ«Глобал»
ТОВ«КУА«Будкепітал»
ТОВ«КУА«Абсолют Капітал»
ТОВ«КУА«Інсайт Ессет Менеджмент»

Планових перевірок не проводилось.
За зазначений період проведено 11 наглядів за реє-

страцією акціонерів, проведенням загальних зборів, го-
лосуванням та підбиттям його підсумків на загальних 
зборах акціонерного товариства 

Надійшло 14 письмових звернень, заяв, щодо діяль-
ності емітентів та професійних учасників фондового рин-
ку та листів від Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Надано11 відповідей на звернення, заяви, листи за-
явників, які надійшли у зазначений вище період, та на 
скарги, що надійшли раніше. 

Направлено 4 запити емітентам.
Також винесено 7 постанови про порушення справи 

про правопорушення на ринку цінних паперів.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Основні відомості про емітента

Повне найменування – ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ІНсТРуМЕНТАЛьНИй ЗАВОд»; Код за ЄДРПОУ – 
14314794; Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10; Міжмісь-
кий код та телефон – (044) 239-90-77; Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 19.04.17р.; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію – http://instrum-zavod.kiev.ua; Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» (40182892). Річні загальні збори проведе-
ні 05.04.16р. Перелік питань: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту правлiння за 2015 рiк. 3.Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради за 2015 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту за 2015 
рiк. 6.Розподiл прибутку i збиткiв за 2015 рiк. 7.Припинення повноважень 
ревiзiйної комiсiї. 8.Обрання ревiзiйної комiсiї. 9.Затвердження умов цивiльно-
правового договору, що укладатиметься з членами ревiзiйної комiсiї, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї. 10.Припинення повноважень 
членiв наглядової ради. 11.Обрання членiв наглядової ради. 12.Затвердження 
умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 13.Попереднє схвалення зна-
чних правочинiв. Всi питання порядку денного було розглянуто та прийняті від-
повідні рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного не було. Позачергові загальні збори проведені 16.06.16р. за ініціативою 
наглядової ради. Перелік питань: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Про змiни в 
розподiлi прибутку за результатами 2015 р. Всi питання порядку денного було 
розглянуто та прийняті відповідні рішення. Осiб, що подавали пропозицiї до 
перелiку питань порядку денного, не було.

Інформація про дивіденди
За результата-

ми звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

за простими 
акціями

за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

24420 765160

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн.

0.015 0.047

Сума виплачених/перерахо-
ваних дивідендів, грн.*

63902.25

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

22.06.2016

Дата (дати) перерахування ди-
відендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум 
(грн.) перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату**
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів без-
посередньо акціонерам із за-
значенням сум (грн.) перерахо-
ваних/відправлених дивідендів 
на відповідну дату**

23.06.2016/
39023.1607.10.2016/

24879.09

Опис Загальними зборами акцiонерiв 13.04.17р. 
прийнято рiшення про виплату дивідендів 
за результатами звiтного перiоду.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 2879 2514
Основні засоби (за залишковою вартістю) 268 283
Довгострокові фінансові інвестиції 50 50
Запаси 2113 1941
Сумарна дебіторська заборгованість 79 123
Грошові кошти та їх еквіваленти 241 28
Власний капітал 2036 2069
Статутний капітал 407 407
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1352 1385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 15 17
Поточні зобов'язання і забеспечення 828 428
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.0270 0.0620
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

0.0270 0.0620

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1628000 1628000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість -- --
у відсотках від статутного 
капіталу 

-- --

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

-- --

Здійснено 3 виклики для складання протоколу про ад-
міністративне правопорушення на ринку цінних паперів.

За звітний період з 16.02.2017 по 28.02.2017 р. спеціа-
лістами відділу фінансового моніторингу:

1. Триває 8 позапланових перевірок суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення;

2. Завершено 3 планових перевірок суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу щодо дотримання вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення; 

3. Винесено 29 Постанов про порушення справи про 
правопорушення та 0 Постанови про порушення справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів;

4. Розглянуто 1 справу про правопорушення у відношенні 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 

5. Направлено 17 листів до суб’єктів первинного фі-
нансового моніторингу з повідомленнями про проведен-
ня планових перевірок у II квартал 2017 р.

За участю відділу супроводження справ про правопо-
рушення на ринку цінних паперів з 03.04.2017 року по 
14.04.2017 року було розглянуто 21 справу про право-
порушення на ринку цінних (накладено штрафних санк-
цій у розмірі 322660,00 грн.), 1 справу про правопору-
шення у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
або фінансуванню тероризму (1700, 00 грн.) 

Було винесено 15 Розпоряджень про усунення пору-
шень законодавства про цінні папери.

Складено 68 актів про правопорушення на ринку цін-
них паперів, 1 протокол про адміністративне правопору-
шення на ринку цінних паперів.

За звітний період від юридичних та фізичних осіб на-
дійшло 5 платіжних доручення про сплату штрафних 
санкцій на суму 40 800, 00 грн.

За звітний період з 03.04.2017 по 14.04.2017 р. спеціа-
лістами відділу звітності та моніторингу:

- прийнято та опрацьовано 68 особливих інформацій 
емітентів цінних паперів;

- прийнято та опрацьовано 5 квартальних інформацій 
емітентів цінних паперів;

прийнято 292 з них опрацьовано 56 річних інформацій 
емітентів цінних 
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО "ТЕЛЕсИсТЕ-
МИ уКРАЇНИ", 22599262, 
вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, 
Дніпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04

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

21.04.2017

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

http://people.net.ua

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

i. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВЕНТИЛЯЦІйНІ сИсТЕМИ»

2. Код за ЄДРПОУ 
30637114
3. Місцезнаходження 
01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 401-62-66 (044) 401-62-66
5. Електронна поштова адреса 
o.ogarenko@vents.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
prat.vents.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ii. Текст повідомлення 
1. Дата прийняття рішення - 18.04.2017р.
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) - 1 278 766,5 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності (тис. грн.) - 1 346 070 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках) - 95%.

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 18.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збо-

ри акціонерів Товариства.
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
- кредитні договори та договори забезпечення виконання кредитних 

договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно до-
говори застави, іпотеки, поруки;

- договори купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утриман-
ня, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лі-
зингу (фінансового лізингу), підряду (в тому числі капітального будівництва), на 
виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та 
технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного екс-
педирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, 
факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелекту-
альної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обі-
цянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енерго-
постачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), 
інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: 

- 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності товариства;

- 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: 1 278 766,5 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 1 346 070 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 95%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять 
тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах: 555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
555 556 (П’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість) акцій.

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

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

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

2.
Директор Коломійченко В.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21 квітня 2017 р.

(дата) 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО "ВЕНТИЛЯ-
ЦІйНІ сИсТЕМИ", 30637114, 
вулиця Михайла Коцюбинського, 
будинок 1, 
м. Київ, Шевченкiвський район, 01030, 
Україна, (044) 401-62-66

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

20.04.2017р.

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

prat.vents.ua

Директор товариства  _________________  В.О. Коломійченко 
 (підпис)  21 квітня 2017 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«уКРАЇНсьКА ФОНдОВА БІРЖА»

Річна інформація емітента за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товари-
ство "українська фондова 
бiржа"
Код за ЄДРПОУ 14281095
місцезнаходження – 01034, 
м. Київ, пров. Рильський, 10 
т. (044) 279-41-58

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

20.04.2016р.

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

http://ukrse.com.ua/ukrajinska-
fondova-birzha/rozkrittya-informatsiji

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

ПРАТ «ПІАсТРЕЛЛА», код за ЄДРПОУ: 33293530 (надалі – Това-
риство) повідомляє про доповнення порядку денного чергових загальних 
зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2017 року о 10:00 год. за адре-
сою: 01013, м.Київ, вул.Будіндустрії, 7, приміщення Актового залу. Доповни-
ти порядок денний наступним питанням: 14. Затвердження значних право-
чинів укладених Товариством в 2016 році та в період до проведення 
загальних зборів в 2017 році. Підтверджую достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, Голова правління ПРАТ «ПІАСТРЕЛЛА» Гудкова Т.К.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕ-

МИ»
2. Код за ЄДРПОУ 
30637114
3. Місцезнаходження 
01030 м. Київ вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 401-62-66 (044) 401-62-66
5. Електронна поштова адреса 
o.ogarenko@vents.kiev/ ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
prat.vents.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

1.Дата вчинення дії - 18.04.2017р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) 

- припинено повноваження.
Посада - Голова Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної осо-

би - Клапішевський Олександр Станіславович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000%.
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акціонерів Товариства 18.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі аб-

зацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
Посадова особа Клапішевський Олександр Станіславович (поса-

дова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), 
яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повнова-
ження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2014р. по 

18.04.2017р.
Клапішевського Олександра Станіславовича 18.04.2017р. Загальни-

ми зборами акціонерів Товариства обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства, який є представником акціонера Товариства - БІЛДІНГ 
ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.).

2. Дата вчинення дії - 18.04.2017р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) 

- припинено повноваження.
Посада - Член Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної осо-

би - Цьомик Анатолій Михайлович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000%.
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними збора-

ми акціонерів Товариства 18.04.2017 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі аб-

зацу 5 частини 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
Посадова особа, Цьомик Анатолій Михайлович (посадова особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), яка займала посаду 
Члена Наглядової ради, припинила повноваження.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2014р. по 

18.04.2017р.

Цьомика Анатолія Михайловича 18.04.2017р. Загальними зборами 
акціонерів Товариства обрано на посаду Члена Наглядової ради Това-
риства, який є представником акціонера Товариства - ВЕЙТФОРД ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

3. Дата вчинення дії - 18.04.2017р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) 

- обрано.
Посада - Член Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної осо-

би - Клапішевський Олександр Станіславович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000%.
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів То-

вариства 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі абзацу 5 частини 2  

ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
Клапішевського Олександра Станіславовича (посадова особа не на-

дала згоди на розкриття своїх паспортних даних) обрано на посаду Чле-
на Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕН-
ТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Клапішевського Олександра Станіславовича 18.04.2017р. Загальни-

ми зборами акціонерів Товариства обрано на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства , який є представником акціонера Товариства - БІЛ-
ДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN 
S.A.).

4. Дата вчинення дії - 18.04.2017р.
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) 

- обрано.
Посада - Член Наглядової ради.
Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної осо-

би - Цьомик Анатолій Михайлович.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи - посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,000%.
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів То-

вариства 18.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі абзацу 5 частини 2  

ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
Цьомика Анатолія Михайловича (посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних) обрано на посаду Члена Наглядової 
ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: три роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕН-
ТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Цьомика Анатолія Михайловича 18.04.2017р. Загальними зборами 

акціонерів Товариства обрано на посаду Члена Наглядової ради Това-
риства, який є представником акціонера Товариства - ВЕЙТФОРД ІН-
ВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

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

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

2.
Директор Коломійченко В.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21 квітня 2017р.

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВЕНТИЛЯЦІйНІ сИсТЕМИ»
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Річна інформація 

ТОВАРИсТВА З ОБМЕЖЕНОю ВІдПОВІ-
дАЛьНІсТю «ТРІуМФ» емітента 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні
i. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ: Товариство з обме-
женою вiдповiдальнiстю «Тріумф», 31829270; місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12. 
0442369903. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії: 11.04.2017р.; 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
31829270.1ua.info; 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма 
«Cтройаудит« Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, 23914106; 
5.  Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство): Емітент не є акціонерним товариством; 
6. Інформація про дивіденди:Рішення щодо виплати дивідендів не при-
ймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника  Період
попередній звітний

Усього активів 644694,4 666170,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 178265,7 191856,5
Довгострокові фінансові інвестиції 355336,4 355336,4
Виробничі запаси 3091,8 4437,0
Сумарна дебіторська заборгованість 36174,7 46291,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,9 177,3
Власний капітал 398623,4 386846,0
Статутний капітал 456330,0 456330,0
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

(76 744,0) (64966,6)

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 119 551,3 142 681,1
Поточні зобов'язання і 
забезпечення

138297,1 124 865,6

Чистий прибуток (збиток) 0 (11 777,4)

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

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

1. Повне найменування емітента ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
"ЗАПОРiЗьКИй ЗАВОд 
НАдПОТуЖНИХ 
ТРАНсФОРМАТОРiВ"

2. Код за ЄДРПОУ 13604509
3. Місцезнаходження 69124, мiсто Запорiжжя, вулиця 

Випробувачiв будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-93-10 (061)701-93-92
5. Електронна поштова адреса Svetlana.Pospelova@zst.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zst.ua

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

ii. Текст повідомлення
18.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Супер» (Товариство) було при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного пра-
вочину, предметом якого є внесення змін до договору поруки, укладеного 
ПАТ «Супер» з ПАТ «Сбербанк». 

Вартiсть правочину: 25 600 тис.грн. Вартiсть активiв ПАТ «Супер» за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 102 625 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв ПАТ «Супер»: 24.95%. 

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 Ковальчук Валентина Борисiвна
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПЛЕМЗАВОд «ЛІТИНсьКИй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Племзавод «Літинський»

1.2.Організаційно - правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00846180

1.4. Місцезнаходження емітента 22343, Вінницька область, Літинський 
район, село Громадське, вулиця 
Центральна, будинок 1.

1.5. Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(04347) 3-41-30, (04347) 3-41-30

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

http://www.00846180.pat.ua 

1.7. Електронна поштова 
адреса емітента

oleksyk.op@gmail.com

1.8. Дата вчинення події 19 квітня 2017 року
1.9. Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства

2. Текст повідомлення:
2.1. дата прийняття рішення та найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення: 
Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів Публічного акціо-

нерного товариства «Племзавод «Літинський» 13 квітня 2017 року.
2.2. дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в ЄдР: 19 квітня 2017 року.
2.3. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський».
2.4. Повне найменування акціонерного товариства після зміни:
Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський».
Голова Правління 
ПАТ «Племзавод «Літинський» _______ Олексюк Олег Петрович

/Підпис М. П./

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ОБОд»

2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його при-
йняв - 18.04.17 р., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Обод» (протокол 
від 18.04.17 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - 
укладання договорів поруки та додаткових угод до них, гранична сукупна 
вартість яких не перевищує 40 мільйонів гривень, договорів застави рухо-
мого майна та додаткових угод до них, гранична сукупна вартість яких не 
перевищує 40 мільйонів гривень. 

Гранична сукупність вартості правочинів – 40000 тис.грн.Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 62005 тис.
грн.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності– 64,5%.
Загальна кількість голосуючих акцій – 160122 акції, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах – 160122 акції, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 160122 акції та «проти» 
прийняття рішення - 0 акцій.

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

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

2. Найменування посади Директор ________ Лавецький М.В.
( підпис ) М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 19.04.2017
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТОРГОВИй дiМ МЕРКуРiй», 01553348, 65028 Одеська область Малинов-
ський м. Одеса ГЕНЕРАЛА ЦВЄТАЄВА, Буд. 3/5, (048) 722-93-24

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.tdm.pjsc.od.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності АудИТОРсьКО - КОНсАЛТИНГОВА ФІРМА «ГРАНТьЕ» у вигляді 
ТОВ, 21026423

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв 
вiдбулися 29.04.2016 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелiк питань, що виносяться 
на голосування): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з 
питань порядку проведення загальних зборiв. 

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - гос-
подарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та його затвердження.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу То-
вариства за 2015 рiк та його затвердження.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2015 роцi та його 
затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства.  
7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством. 9. Внесення змiн до статуту Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання повноважень щодо 
пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.

10. Внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Поло-
ження про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства 
шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Пропозицiй щодо перелiку питань 
порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства, не 

надходило. Змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду 
питань порядку денного: По питанням № 1-10 порядку денного загальними 
зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» ОДНОГОЛОСНО 
Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв - Розподiл прибутку 
не проводити. Збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чинного законодаства.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства (тис. грн.)
Найменування

показника
період

звітний попередній
Усього активів  519  540
Основні засоби (за залишковою вартістю)  387  418
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  5  1
Грошові кошти та їх еквіваленти  5  12
Власний капітал  463  471
Статутний капітал  30  30
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -63  -55

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  56  69
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 -1.60183070  0.05720820

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

 -1.60183070  0.05720820

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  17480  17480
Цінні папери власних 
випусків,
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

Голова Правлiння ____________ Грiнчук Микола семенович

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТОРГОВИй дiМ МЕРКуРiй»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
ПАТ «Таврійська будівельна компанія»

i. Основні відомості про емітент
1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство 

«Таврiйська будiвельна компанiя», Код за ЄДРПОУ 32702078, Місцезнахо-
дження: 73011, м. Херсон, вул. Адмiрала Макарова, 203; Міжміський код, теле-
фон та факс: (0552)29-00-14; Електронна поштова адреса: tbk@tbk.ks.ua;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 21.04.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію -tbk.ks.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
- фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті - Фірма «Трансаудит» у вигляді товариства з обмеженою відповідальніс-
тю (код за ЄДРПОУ 23865010)

5. Інформація про загальні збори .
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 21.04.2016р. Кворум 

зборів – 85.368 % до загальної кількості голосів. Перелік питань, що роз-
глядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комiсiї.2. Звіт Дирек-
ції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рiк та прийняття рішення за його наслідками. 3. Звіт 
Наглядової ради Товариства за 2015рiк та прийняття рішення за його 
наслiдками.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рiк та прийняття 
рішення за його наслiдками.5. Затвердження річних результатів (річного 
звіту та балансу) Товариства за 2015рiк; розподіл прибутку та збитків Това-
риства. 6.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ 
«Таврiйська будiвельна компанiя.7. Про обрання Голови та членів Ревізій-
ної комісії ПАТ «Таврiйська будiвельна компанiя». 

6. Інформація про дивіденди. Питання стосовно нарахування та випла-
ти дивідендів за результатами фінансово- господарської діяльності ПАТ 
«Таврiйська будівельна компанія» за 2015 рiк на річних загальних зборах 
акціонерів, які відбулися 21.04.2016р. не розглядалось та не приймалось.
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства за МсФО (тис.грн)
Найменування показника Період

звітний Попередній
Усього активів 179072 165372

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

74872 78604

Довгострокові фінансові
інвестиції

4205 4133

Запаси 15685 13442
Сумарна дебіторська 
заборгованість

1045 6257

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

48 351

Власний капітал 301730 261799
Статутний капітал 16742 16742
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

362335 322961

Довгострокові 
зобов'язання

325538 293279

Поточні зобов'язання 155264 133892
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0.2385 0.6809

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

0.02385 0.6809

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1674180175 1674180175

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

В.о. Генерального директора 
ПАТ «Таврійська будівельна компанія»  О.В.Малоок

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТАВРiйсьКА БудiВЕЛьНА КОМПАНiЯ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Основні відо-
мості про емітента: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИсТО «сТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВАПОЛІс», код за 
ЄДРПОУ: 23510809; місцезнаходження: 01032 м. Київ, Солом’янський р-н, 
м. Київ, Площа Вокзальна, б.2 (044) 425-97-54; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: 23510809.smida.gov.ua; 4. Найменування аудиторської 
фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «На-
талія», код за ЄДРПОУ: 33253896, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності; 5. Інформація про загальні збори: вид загальних зборів – позчергові. 
Дата проведення: 20.01.2016 р. Кворум зборів: 100%. Позачергові загальні 
збори було ініційовано керівником ПрАТ. Порядок денний: 1.Обрання голо-
ви, секретаря та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів 
Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних 
зборів Товариства. 2.Про затвердження рішення генерального директора 
(Голови комісії з припинення) про обрання нової депозитарної установи та 
умов договору. 3.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Реві-
зора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік. 4.Про за-
твердження балансу та звіту про фінансові результати за 2015 рік. 5.Визна-
чення порядку покриття збитків ПрАТ «СК «Акваполіс» за звітний період та 
розподілу прибутку. 6.Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у 
статутному капіталі ПрАТ «СК «Акваполіс» на письмові зобов’язання про 
видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з об-
меженою відповідальністю «Аквагруп», що створюється внаслідок реорга-
нізації ПрАТ «СК «Акваполіс». 7.Про визначення строків та порядку обміну 
письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутно-
му капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Аквагруп», що є 
правонаступником ПрАТ «СК «Акваполіс», на частки у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю «Аквагруп», що створюється 
внаслідок реорганізації ПрАТ «СК «Акваполіс». 8.Про затвердження звіту 
комісії з перетворення ПрАТ «СК «Акваполіс». 9.Про затвердження переда-
вального акту. 10.Про подання до ДКЦПФР всіх необхідних документів для 
скасування реєстрацій випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «СК «Акваполіс», опублікування інформації про 
скасування реєстрації випуску акцій. 11.Про делегування повноважень на: 
обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Аквагруп», що створюється внаслідок реор-
ганізації ПрАТ «СК «Акваполіс»; здійснення дій щодо припинення ПрАТ «СК 
«Акваполіс». Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від 
інших осіб, в т.ч. акціонерів, не надходили. За результатами розгляду пи-
тань порядку денного зборів були прийняті рішення:

1. Затвердити кандидатуру Голови зборів – Сацюка Сергія Володимиро-
вича та Ляпунова Олександра Євгеновича секретарем позачергових за-
гальних зборів в цілому. Затвердити персональний склад лічильної комісії, 
зокрема у складі двох осіб - акціонера Ляпунова О.Є. та Слісар Л.О. За-
твердити запропонований регламент позачергових загальних зборів Това-
риства. 2. Затвердити рішення генерального директора (Голови комісії з 
припинення) про обрання нової депозитарної установи ПАТ «Альфа-Банк», 
код за ЄДРПОУ 23494714 та умови договору з ним на відкриття рахунків у 
цінних паперах власників. 3. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товари-
ства за 2015 рік. 4. Затвердити річний звіт ПрАТ « СК «» за 2015 рік. 5. Ви-
значити наступний порядок покриття збитків ПрАТ «СК «Акваполіс» за звіт-
ний період: непокритий збиток Товариства в сумі 920 286,30 грн. за 
підсумками діяльності в 2015 році покрити за рахунок зменшення резерв-
ного фонду. 6. Затвердити звіт про наслідки обміну акцій у статутному капі-
талі ПрАТ «СК «Акваполіс» на письмові зобов’язання про видачу відповід-
ної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації ПрАТ «СК «Ак-
ваполіс». 7. Змінити назву правонаступника ПрАТ «СК «Акваполіс» з ТОВ 
«Аквагруп» на ТОВ «Аквагруп Трейд» та визначити наступні строки та по-
рядок обміну письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості час-
ток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що є 
правонаступником ПрАТ «СК «Акваполіс», на частки у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок ре-
організації ПрАТ «СК «Акваполіс»: Кожен акціонер ПрАТ «СК«Акваполіс», 
який отримав в обмін на акції письмове зобов’язання про видачу відповід-
ної кількості частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відпові-
дальністю, що є правонаступником акціонерного товариства, має право 
здійснити фактичне отримання частки у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю. При цьому отримання частки будь-якими 
строками не обмежується. Розподіл часток у статутному капіталі товари-
ства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвід-
ношення між частками акціонерів ПрАТ «СК «Акваполіс» на дату державної 
реєстрації припинення ПрАТ «СК «Акваполіс». Розмір статутного капіталу 
товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерно-
го товариства, дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «Акваполіс» 
та складає 8 211 000,00 гривень. Обмін письмових зобов’язань на частки в 
статутному капіталі ТОВ «Аквагруп Трейд» відбувається відповідно до 

отриманих письмових зобов’язань про видачу відповідної частки товари-
ства. Видача документу, який підтверджує право власності на частку в ста-
тутному капіталі ТОВ, здійснюється після державної реєстрації припинення 
діяльності ПрАТ «СК «Акваполіс» у зв’язку з реорганізацією шляхом пере-
творення та державної реєстрації ТОВ і терміном не обмежується. 8. За-
твердити наданий звіт комісії з перетворення ПрАТ «СК «Акваполіс».

9. Затвердити передавальний акт та баланс, складений комісією з пере-
творення ПрАТ «СК «Акваполіс» станом на 20.01.2016. 10. Доручити чле-
нам комісії з перетворення, у термін зазначений законодавством, надати 
до НКЦПФР усі необхідні документи для скасування реєстрацій випуску 
акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «СК 
«Акваполіс», опублікування інформації про скасування реєстрації випуску 
акцій. 11. Делегувати деякі повноваження на здійснення дій, необхідних 
для припинення товариства щляхом перетворення у товариство з обмеже-
ною відповідальністю, а саме:

• повноваження щодо обміну письмових зобов’язань на частки у статут-
ному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється 
внаслідок реорганізації ПрАТ «СК «Акваполіс» з моменту державної реє-
страції товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ 
«СК «Акваполіс», необхідно надати виконавчому органу товариства з об-
меженою відповідальністю, який буде обраний зборами засновників това-
риства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «СК «Аква-
поліс»; - делегувати голові комісії з перетворення ПрАТ «СК «Акваполіс» 
Вакулюк М.С. (з правом передоручення третім особам) повноваження на 
здійснення дій, необхідних для припинення ПрАТ «СК «Акваполіс», а саме: 
- здійснити передбачені чинним законодавством дії, необхідні для прове-
дення державної реєстрації припинення ПрАТ «СК «Акваполіс» шляхом 
перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та внесення від-
повідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб - підприємців; - здійснити дії щодо повідомлення усіх відповід-
них уповноважених державних органів, установ та організацій щодо 
припинення ПрАТ «СК «Акваполіс» шляхом перетворення у товариство з 
обмеженою відповідальністю; - здійснити дії щодо заміни усіх реєстрацій-
них та облікових документів ПрАТ «СК «Акваполіс» за новими реквізитами 
товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника ПрАТ «СК 
«Акваполіс»; - здійснити дії щодо приведення господарських правовідно-
син з контрагентами ПрАТ «СК «Акваполіс» у відповідність з новими рекві-
зитами товариства, пов’язаними зі зміною організаційно-правової форми 
ПрАТ «СК «Акваполіс». Вид загальних зборів – позачергові. Дата проведен-
ня: 27.10.2016 р. Кворум зборів: 100%. Позачергові загальні збори було 
ініційовано керівником ПрАТ. Порядок денний: 1.Обрання голови, секрета-
ря та членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства. 
Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборiв Товари-
ства. 2.Пiдтвердження прийнятих рiшень на загальних зборах акцiонерiв 
Товариства вiд 27.03.2014, а саме: -про припинення дiяльностi ПрАТ «СК 
«Акваполiс» та змiну найменування Товариства у зв’язку з перетворенням 
у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; -затвердження плану пере-
творення ПрАТ «СК «Акваполiс»; -про призначення членiв комiсiї з припи-
нення; -про затвердження порядку обмiну акцiй на частки у статутному 
капiталi. 3.Пiдтвердження прийнятих рiшень на позачергових загальних 
зборах акцiонерiв Товариства вiд 20.07.2015, а саме: -розгляд питання про 
звiльнення Коваль Юлiї Володимирiвни. з посади Генерального директора 
та Голови комiсiї з припинення Товариства; -розгляд питання про призна-
чення Вакулюк Марини Сергiївни на посаду Голови комiсiї з припинення 
Товариства; -затвердження нового складу членiв комiсiї з припинення. 
Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб, в т.ч. 
акцiонерiв, не надходили. За результатами розгляду питань порядку денно-
го зборiв були прийнятi рiшення: 1. Затвердити кандидатуру Голови зборiв 
– Сацюка Сергiя Володимировича та Ляпунова Олександра Євгеновича 
секретарем позачергових загальних зборiв в цiлому. Затвердити персо-
нальний склад лiчильної комiсiї, зокрема у складi двох осiб - акцiонера Ля-
пунова О.Є. та Слiсар Л.О. Затвердити запропонований регламент поза-
чергових загальних зборiв Товариства. 2. Пiдтвердити прийнятi рiшення на 
загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2014 щодо: -припинення 
дiяльностi ПрАТ «СК «Акваполiс» та змiну найменування Товариства у 
зв’язку з перетворенням у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; -за-
твердження плану перетворення ПрАТ «СК «Акваполiс» -призначення 
членiв комiсiї з припинення; -затвердження порядку обмiну акцiй на частки 
у статутному капiталi та вважати всi прийнятi рiшення на загальних зборах 
акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2014 чинними. 3. Пiдтвердити прийнятi 
рiшення на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 
20.07.2015 щодо -розгляду питання про звiльнення Коваль Юлiї 
Володимирiвни. з посади Генерального директора та Голови комiсiї з при-
пинення Товариства; -розгляду питання про призначення Вакулюк Марини 
Сергiївни на посаду Голови комiсiї з припинення Товариства; -затверджен-
ня нового складу членiв комiсiї з припинення та вважати всi прийнятi 
рiшення на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 
20.07.2015 чинними.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
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років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. II. Основні показни-
ки фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 23671 27218
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 18401 23195
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5157 2974
Грошові кошти та їх еквіваленти 107 107
Власний капітал 23584 27131
Статутний капітал 8211 8211
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3550 -921

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 87 87
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-43.2347 -11.2167

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

-43.2347 -11.2167

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 82110 82110
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «БІЛОЦЕРКІВсьКИй ЗАВОд ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНсТРуКЦІй»;1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659

1.3. Місцезнаходження 09113, україна, Київська область, м. Біла 
Церква, вул. січневого прориву, 39

1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
19 квітня 2017 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято 
рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Шеннона Кірана Па-
тріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у 
м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шаргунова Володи-
мира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС Украї-
ни в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Муходінову Мари-
ну Віталіївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського 
МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням 
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обі-
ймав дану посаду з 16.04.2016р.; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Столяренко Оль-
ги Петрівни (п-т ТТ 233727 виданий Оболонським РВ ГУДМС України в  
м. Києві 31.07.2014р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 16.04.2016р.; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David 
Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортний офіс, м. Дублін, 23.02.2009р.) 
за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймав дану посаду з 22.04.2015р.; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Дубовик Марину 
Вікторівну (п-т СО 368392 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в  
м. Києві 06.04.2000 р.) за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 22.04.2015р.; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Шеннона Кірана Патріка 
(Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним офісом у м. Ду-
блін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. Член Наглядової 
ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Поділь-
ський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до наступних річних 
зборів Товариства. Протягом останніх п’яти років займав наступні посади: Го-
лова Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», Технічний керівник 
ТОВ «СіАрЕйч Україна», операційний менеджер «Roadstone Wood Ltd.» в Ір-
ландії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Шаргунова Володимира 
Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС України в 
Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. Член На-

глядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне товари-
ство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на строк до на-
ступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п’яти років займав 
наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», 
директора з матеріально-технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; 
директора з виробництва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Техно-
буд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Муходінову Марину Віталі-
ївну (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ 
УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рішенням за-
гальних зборів. Член Наглядової ради є представником акціонера - Публіч-
не акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 
00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу при-
значено на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом остан-
ніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «Біло-
церківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», 
директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Миронова Володимира Вале-
рійовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду 
на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є незалежним дирек-
тором. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначе-
но на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п’яти 
років займав наступні посади: Інвестиційний Аналітик ТОВ КУА «Піоглобал 
Ессет Менеджмент»; Економіст - аналітик з розвитку ТОВ «СіАрЕйч Украї-
на»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Чертову Анастасію Валері-
ївну за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала згоду на 
розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради є незалежним директо-
ром. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено 
на строк до наступних річних зборів Товариства. Протягом останніх п’яти 
років займав наступні посади: Спеціаліст з рекрутингу та адаптації персо-
налу ТОВ «СіАрЕйч Україна», Фахівець з підбору персоналу ТОВ «Промо-
ушн Аутсорсинг», Фахівець з підбору персоналу ТОВ «Промоушн Стафф»; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Девіда Гайрі (David Guiry) (п-т 
РВ 9494909 виданий паспортний офіс, м. Дублін, 23.02.2009р.) за рішенням 
загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу 
призначено строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років займав наступні 
посади: ПАТ «Подільський цемент» головний економіст з фінансових питань, 
CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Дубовик Марину Вікторівну (п-т 
СО 368392 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.04.2000 р.) 
за рішенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Особу призначено строком на 5 років. Протягом останніх п’яти років 
займав наступні посади: член ревізійної комісії ПАТ «Білоцерківський завод 
ЗБК», головного бухгалтера ЗАТ «Порцелакiнвест»; члена ревізійної комісії 
ВАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; головного бухгалтера ТОВ «СіАрЕйч Укра-
їна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії Левченко Олену Леонідівну 
(паспорт КК № 879682 виданий Жовтневим РООМУУМВД України в Одесь-
кій області 13.05.2002р.) за рішенням загальних зборів. Посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє. Особу призначено строком на 5 років згідно Ста-
туту. Протягом останніх п’яти років займав наступні посади: ТОВ «Цемент» 
Менеджер з постачання, ТОВ «Цемент» Помічник начальника відділу по-
стачання, ТОВ «РАФ плюс» Маркетолог, ТОВ «СіАрЕйч Україна» Менеджер 
з постачання; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

Голова Правління Хромова Ганна сергіївна підпис, м. п. 19.04.2017р.
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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)

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

«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»
1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659
1.3. Місцезнаходження 09113, україна, Київська область, м. Біла 

Церква, вул. січневого прориву, 39
1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: По-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ii. Текст повідомлення
19 квітня 2017 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість, а саме:

1. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення/укладення змін до Договору купівлі-продажу металу №1144 
від 30.11.2015р., укладеного з ПрАТ ВО «Стальканат- Сілур» (ідентифіка-
ційний код 26209430), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазна-
ченого вище Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 23,46426%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення/укладення змін до Договору купівлі-продажу металу  
№ 041212-2 від 04.12.2012р., укладеного з НВФ «Дніпропроект» (ідентифі-
каційний код 33718185), а також всіх наступних Змін та Доповнень до за-
значеного вище Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 00,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 23,46426%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

3. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення/укладення змін до Договору купівлі-продажу металу № 1128 
КП від 07.11.2016р., укладеного з ТОВ «Фірма Вікант» (ідентифікаційний 
номер 24942675), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначено-
го вище Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 20 000 000,00 грн. (двад-
цять мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 46,92853%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

4. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення/укладення змін до Договору на реалізацію продукції №5 від 
12.01.2017р., укладеного з ТОВ «Техелектро 79 » (ідентифікаційний номер 
38036651), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище 
Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 23,46426%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

5. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення/укладення змін до Договору на реалізацію продукції №7 від 
19.01.2017р., укладеного з ТОВ «Компанія Укренергопром» (ідентифікацій-
ний номер 37235802), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазна-
ченого вище Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 23,46426%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

6. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характе-
ру: внесення /укладення змін до Договору на реалізацію продукції №16 від 
15.01.2017р., укладеного з ТОВ «Одеса МК 10» (ідентифікаційний номер 
00132500), а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище 
Договору.

Гранична сукупність вартість правочинів: 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 23,46426%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 
4 804 814 шт.

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

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

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

Голова Правління Хромова Ганна сергіївна підпис, м. п. 19.04.2017р.

 ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«БІЛОЦЕРКІВсьКИй ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНсТРуКЦІй»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «БІЛОЦЕРКІВсьКИй ЗАВОд ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНсТРуКЦІй»;1.2. Код за ЄДРПОУ 00130659

1.3. Місцезнаходження 09113, україна, Київська область, м. Біла 
Церква, вул. січневого прориву, 39

1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-04463, 4-05-95; 4-06-02
1.5. Електронна поштова адреса zbk@zbk.com.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації www.zbk.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення 
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість.

2. Текст повідомлення
19 квітня 2017 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» прийня-
то рішення про надання згоди на вчинення правочину, який одночасно є 
значним та таким, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме:

1. Предмет правочину: внесення /укладення змін до Договору 
купівлі-продажу цементу №ПОД_КС_2015_2481від 01.07.2015р. щодо 
пролонгації строку договору. Заінтересованою у вчиненні правочину є 
Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (місцезнахо-
дження 32325 Україна 68000 Кам'янець-Подільський с.Гуменці д/н, 
ідентифікаційний код 00293091). Ознака заінтересованості – п2) ч.2, 
п.1) ч.3 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». Інші істотні 
умови правочину відсутні.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: не переви-
щує 15 000 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів гривень).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 35,1964%.

Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання переліку акціонерів, які 
мають право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосу-
ючих акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення 120 шт.Кількість голосуючих акцій,що про-
голосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

2. Предмет правочину: внесення /укладення змін до Договору про на-
дання фінансових послуг №06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій ре-
дакції від 03 липня 2009 року) на солідарних умовах, що укладений між 
ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ», ТОВ «СiАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехів-
ський спецкар’єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький 
ЗЗБВ» та ПАТ «ІНГ Банк Україна» в тому числі, але не виключно стосовно 
подовження строку дії кредитної лінії на строк до 21.06.2019 року включ-
но.

Заінтересованою у вчиненні правочину є Публічне акціонерне то-
вариство «Подільський цемент» (місцезнаходження 32325 Україна 
68000 Кам'янець-Подільський с.Гуменці д/н, ідентифікаційний код 
00293091). Ознака заінтересованості – п2) ч.2, п.1) ч.3 ст. 71 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Інші істотні умови правочину 
відсутні.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме-
том правочину, визначена відповідно до законодавства: не переви-
щує еквівалент 16 000 000,00 USD (шістнадцять мільйонів доларів США), 
що становить 435 053 728,00 грн.Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 42 618 000,00 грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми ко-
штів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках за курсом 
27,190858грн.): 1020,82155%.Станом на 12 квітня 2017р. (дата складання 
переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах) за-
гальна кількість голосуючих акцій становить 4 891 087 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах, становить: 4 804 814 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення 120 шт.Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

Голова Правління Хромова Ганна сергіївна підпис, м. п. 19.04.2017р.

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 
"АПЕКс-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 224-61-84 (044) 224-61-84

5. Електронна поштова 
адреса

apeks@emitent.net.ua

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

www.apeksbank.com.ua/uk/korporativnoe_
upravlenie.html 

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

ii. Текст повідомлення
18.04.2017 Спостережною Радою ПАТ«АПЕКС-БАНК» (Протокол б/н ) 

прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПАТ «АПЕКС-БАНК», а 
саме:Припинити з 18.04.2017 повноваження члена Правлiння 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» Полiщук Наталiї Вiкторiвни, заступника головного 
бухгалтера ПАТ «АПЕКС-БАНК», та виключити її зi складу Правлiння 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» з 18.04.2017.

Пiдстава: 1. Рiшення Нацiонального банку України про вiдмову у 
погодженнi призначення Полiщук Н.В. на посаду головного бухгалтера, 
Члена Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК»; 2. рiшення Спостережної Ради 
ПАТ«АПЕКС-БАНК» вiд 18.04.2017 про припинення з 18.04.2017 повно-
важення члена Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК». Обгрунтування змiн: за 
наслiдками не погодження призначення посадової особи Нацiональним 
банком України. Полiщук Наталiя Вiкторiвна, дозвiл на розкриття паспорт-
них даних не надано, – припинено повноваження на посадi Члена 
Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК», не погоджено Нацiональним банком 
України на посадi головного бухгалтера ПАТ «АПЕКС-БАНК»; акцiями 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» не володiє - розмiр пакета акцiй 0%; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; Особа перебувала на 
посадi з 09 лютого 2017 року – 02 мiсяцi. Нiкого замiсть звiльненої особи 
не призначено.

18.04.2017 Спостережною Радою ПАТ«АПЕКС-БАНК» (Протокол б/н ) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб ПАТ «АПЕКС-БАНК», а 
саме: Продовжити термiн виконання обов’язкiв Головного бухгалтера 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» Полiщук Наталiєю Вiкторiвною, яка є заступником 
головного бухгалтера ПАТ «АПЕКС-БАНК», до визначення кандидатури 
на посаду Головного бухгалтера.

Пiдстава:1. Рiшення Нацiонального банку України про вiдмову у 
погодженнi призначення на посаду головного бухгалтера; 2. рiшення Спо-
стережної Ради ПАТ«АПЕКС-БАНК» вiд 18.04.2017 про продовження 
термiну виконання обов’язкiв головного бухгалтера посадовою особою.

Полiщук Наталiя Вiкторiвна, дозвiл на розкриття паспортних даних не 
надано, посада, на яку призначено – виконуючий обов’язки головного бух-
галтер ПАТ «АПЕКС-БАНК»; акцiями ПАТ «АПЕКС-БАНК» не володiє - 
розмiр пакета акцiй 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає; обгрунтування змiн: продовжено термiн виконання 
обов’язкiв до визначення кандидатури на посаду головного бухгалтера. 
Строк, на який призначено посадову особу – безстроково, до визначення 
кандидатури на посаду головного бухгалтера.

Полiщук Н.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 
ПАТ  «АПЕКС-БАНК» - 13.12.2010 – 05.01.2012 начальник вiддiлу супро-
водження i контролю операцiй бек-офiсу; 05.01.2012 - 04.03.2013 началь-
ник вiддiлу розрахунково-касового обслуговування корпоративних клiєнтiв 
операцiйного управлiння; 04.03.2013 – 15.07.2013 начальник вiддiлу 
розрахунково-касового обслуговування корпоративних та приватних 
клiєнтiв операцiйного управлiння; 15.07.2013 – 17.07.2014 в.о. начальника 
операцiйного управлiння; з 17.07.2014 -заступник головного бухгалтера, з 
11.11.16 – в.о. головного бухгалтера, 09.02.2017 – призначено на посаду 
Головного бухгалтера ПАТ «АПЕКС-БАНК», приступити пiсля погодження 
її Нацiональним банком України.

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 Кабан Вiктор Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 19.04.2017

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

тю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АВТОПІдПРИЄМсТВО «уКРБуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01236070
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захис-

ників України, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс (06239) 2-04-87 (06239) 2-06-84
5. Електронна поштова адреса office@up-ukrbud.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://ukrstroy.prat.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
19.04.2017р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПрАТ «АП «УКР-

БУД», а саме:
- припинено повноваження Ревізора Пономарьової Тетяни Леонідівни 

(паспорт ВК № 154623, виданий 31.05.2005р. Ленінським РВ УМВС Украї-
ни в м. Донецьк) на підставі рішення річних загальних зборів Товариства 
(протокол № 1 від 19.04.2017р.). Рішення прийняте в зв’язку з закінченням 
терміну, на який обиралася особа. Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа обіймала дану посаду з 24.04.2014р. Особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Ревізора Пономарьову Тетяну Леонідівну (паспорт 
ВК № 154623, виданий 31.05.2005р. Ленінським РВ УМВС України в  
м. Донецьк) на підставі рішення річних загальних зборів Товариства (про-
токол № 1 від 19.04.2017р.). Особа акціями Товариства не володіє. Особу 
обрано строком на 3 роки. До обрання особа займала посади: головний 
спеціаліст дирекції з управління власністю, ревізора. 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. Найменування посади Голова правлiння Губарєв Володимир Мико-
лайович

(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 19.04.2017

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ОБОд»

2.Код за ЄДРПОУ: 13933348
3.Місцезнаходження: 39611, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

Ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 77-77-30
5.Електронна поштова адреса: viobod@mail.ru
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.obod.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обод» (прото-
кол від 18.04.17 р.) у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ре-
візора, обрано Ревізором Товариства Слєпиніна Дмитра Олександро-
вича, паспорт КО 108004 Крюківським РВ УМВС України в Полтавській 
обл. 21.06.2000 р., строком на 1рік (до проведення річних Загальних 
зборів акціонерів). Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 
25.03.2011 р. – Ревізор ПрАТ «Обод». Розмір пакета акцій - 16020 акцій 
на загальну суму 80100,00 грн., що становить 10,00487 % в статутному 
капіталі емітента. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, 
не має. 

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

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

2. Найменування посади
Директор  ____________ Лавецький М.В.
 ( підпис ) М.П.  ( ініціали та прізвище  керівника )
  19.04.2017
   ( дата )

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

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Державне публічне акціонерне 
товариство «Будівельна компанія «Укрбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 33298371
3. Місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул.М.Раскової, буд.23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-89-50,  

(044) 503-89-50
5. Електронна поштова адреса: company@ub.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.ub.kiev.ua/ua/
novosti

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акці-
онерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом 
Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 
18.04.2017 р. №3 припинено повноваження члена Ревізійної комі-
сії Товариства Опанасенко Любові Андрiївни. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 25.12.2014 р. Акці-
ями Товариства не володіє.

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акціонер-
ного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом Україн-
ської державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 18.04.2017 р. 
№3 припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства 
Кулiвар Свiтлани Василiвни. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Ревізійної комісії з 23.04.2012 р. Акціями Товариства не воло-
діє.

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акціонерно-
го товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом Української 
державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 18.04.2017 р. №3 об-
рано членом Ревізійної комісії Товариства Іванову Вікторію Юріївну. 
Термін, на який обрано: на термін до обрання нового складу Ревізійної 
комісії. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за 
останні п'ять років: начальник відділу державного фінансового аудиту 
в галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
інвестицій.

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 31.12.2004 р. №1793 «Питання державного публічного акці-
онерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» та наказом 
Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 
18.04.2017 р. №3 обрано членом Ревізійної комісії Товариства Мі-
шуровського Олександра Миколайовича. Термін, на який обрано: 
на термін до обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акція-
ми Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 
п'ять років: директор, головний інженер, дійсний член Академії бу-
дівництва України.

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 Пойманов с.М. 19.04.2017

 дЕРЖАВНЕ ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«БудІВЕЛьНА КОМПАНІЯ «уКРБуд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський район 

село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.mbgk.ck.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 

гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голо-
ву правління Ніжнікова Володимира Миколайовича, на посаді перебував 
з 1995 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою прий-
няття рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із за-
твердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства 
правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1538630 шт (78,341649%), 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на правління Расіча Олександра Миколайовича, на посаді перебував з 
2003 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою прийняття 
рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із затвер-
дженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товариства 
правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4030 шт (0,205193%), не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на правління Тищенко Ніну Петрівну на посаді перебувала з 29.04.2011 
року переобиралася на посаду, підставою прийняття рішення було за-
кінчення строку дії повноважень та затвердженням нової редакції Стату-
ту Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, у 
зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства не 
володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на правління Калашник Олену Олексіївну на посаді перебувала з 
10.04.2009 року, переобиралася на посаду декілька разів, підставою 
прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень та затвер-
дженням нової редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства 
правління не передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не при-
значено. Акціями товариства не володіє, непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на правління Ніжнікова Дмитра Володимировича, на посаді перебував з 
10.04.2009 року, переобирався на посаду декілька разів, підставою 
прийняття рішення було закінчення строку дії повноважень. У зв'язку із 
затвердженням нової редакції Статуту Товариства в якій орган товари-
ства правління не передбачено, на цю посаду нікого не призначено. Роз-
мір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 75459 шт (3,842107%), 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-

садових осіб емітента: було обрано одноосібний виконавчий орган това-
риства (директора) Ніжнікова Володимира Миколайовича, строк повно-
важень 3 роки. Підставою прийняття рішення було закінчення строку дії 
повноважень голови правління та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства в якій орган товариства правління не передбачено, а перед-
бачено одноосібний виконавчий орган товариства (директор). Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова правління 
ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», розмір пакета акцій емітен-
та, які належать цій особі: 1538630 шт. простих іменних акцій 
(78,341649%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голо-
ву наглядової ради Ніжнікова Олександра Миколайовича, на посаді пе-
ребував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття 
рішення було закінчення строку дії повноважень. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі 3291 штук (0,167566), непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на наглядової ради Рябухіна Олександра Степановича, на посаді пере-
бував з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття 
рішення було закінчення строку дії повноважень. Акціями товариства не 
володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано чле-
на наглядової ради Проценко Руслана Олексійовича, на посаді перебу-
вав з 10.04.2009 року, переобирався на посаду, підставою прийняття 
рішення було закінчення строку дії повноважень. Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 1231 шт. (0,062678%), непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: члена наглядової ради Ніжнікова Олександра 
Миколайовича було обрано на наступний термін, строк повноважень 3 
роки, підставою прийняття рішення було закінчення строку дії повнова-
жень. Згідно рішення Наглядової ради від 18.04.2017 року Ніжнікова 
Олександра Миколайовича, обрано головою наглядової ради. Посадова 
особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова наглядо-
вої ради ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», майстер гірничий, 
розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3291 шт. простих 
іменних акцій (0,167566%). Фізична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: Расіча Олександра Івановича було вперше об-
рано членом наглядової ради, строк повноважень 3 роки, підставою об-
рання було рішення загальних зборів. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обі-
ймав протягом останніх п'яти років: член правління ПАТ «Мало-
Бузуківський гранітний кар'єр», головний інженер, розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 4030 шт. простих іменних акцій 
(0,205193%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-
Бузуківський гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні 
зміни у складі посадових осіб емітента: члена наглядової ради Про-
ценка Руслана Олексійовича було обрано на наступний термін, строк 
повноважень 3 роки, підставою прийняття рішення було закінчення 
строку дії повноважень. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймав протягом 
останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр», маркшейдер, головний маркшейдер, розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 1231 шт. простих іменних акцій 
(0,062678%). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«МАЛО-БуЗуКІВсьКИй ГРАНІТНИй КАР’ЄР»
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Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано голо-
ву ревізійної комісії Ковтуна Володимира Миколайовича, на посаді пере-
бував з 29.04.2011 року, переобирався на посаду, підставою прийняття 
рішення було закінчення строку дії повноважень та затвердження нової 
редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не 
передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями 
товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі 
посадових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано 
члена ревізійної комісії Дем'яненко Тетяну Миколаївну, на посаді пе-
ребувала з 25.04.2014 року, підставою прийняття рішення було закін-
чення строку дії повноважень та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не передбачено, 
у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями товариства 

не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

Згідно рішення Загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Мало-Бузуківський 
гранітний кар'єр» вiд 18.04.2017р., відбулися наступні зміни у складі по-
садових осіб емітента: було припинено повноваження - відкликано члена 
ревізійної комісії Тертичну Тетяну Іванівну, на посаді перебувала з 
10.04.2009 року, переобиралася декілька разів, підставою прийняття рі-
шення стало закінчення строку дії повноважень та затвердження нової 
редакції Статуту Товариства, в якій орган товариства Ревізійна комісія не 
передбачено, у зв'язку з чим на цю посаду нікого не призначено. Акціями 
товариства не володіє, непогашених судимостей за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

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 Ніжніков Володимир Миколайович 19.04.2017

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Малинський каменедробильний завод», 04011905, Житомир-
ська  обл. Малинський р-н 11634 селищна рада Гранiтненська Комплекс 
будiвель i споруд № 4, 233-5-12-43

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

4. Найменування, код за ЄдРПОу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж», 
35169487

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2016 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання по-

рядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання секретаря за-
гальних зборiв. 3. Затвердження регламенту проведення загальних 
зборiв.4. Звiт правлiння Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товари-
ства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт 
наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямiв 
дiяльностi Товариства на поточний 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2015 рiк.8. Покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.9. Про затвердження 
значних правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi були 
вчиненi протягом 2015 року до дати проведення загальних зборiв 
акцiонерiв.10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчиня-
тися протягом року з дати проведення зборiв акцiонерiв.11. Прийняття 
рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товари-
ства. 12. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 13. Про внесення 
змiн до Статуту Товариства та затвердження його нової редакцiї. 14. Про 
внесення змiн до Положення про Наглядову раду товариства та затвер-
дження його нової редакцiї.Вирiшили:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Василенко Вiталiй Вiталiйович, Федоренко Оксана Сергiївна, Папiрна 
Надiя Миколаївна2. Обрати Олексiйчук Тетяну Василiвну секретарем за-
гальних зборiв акцiонерiв товариства.3. Затвердити регламент загальних 
зборiв:- основна доповiдь - до 10 хвилин;- спiвдоповiдь - до 5 хвилин;- ви-
ступи в дебатах - до 3 хвилини; - вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин. 
Проведення голосування по питанням порядку денного здiйснюється з 
використанням бюлетенiв. Принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос.4. За-
твердити звiт правлiння Товариства за 2015 рiк.5. Затвердити звiт та ви-
сновок ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.6. Затвердити звiт нагля-
дової ради товариства за 2015 рiк та визначити основними напрямками 
дiяльностi товариства на поточний 2016 рiк: виробництво каменю бутово-
го в обсязi 4000 тис.т., введення в експлуатацiю екскаватора ЕКГ.7. За-
твердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.8. Збиток ПАТ «МКДЗ» за 
2015 рiк в сумi 20462 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого при-
бутку минулих рокiв.9. Затвердити значнi правочини, правочини, щодо 
яких є заiнтересованiсть, якi були вчиненi протягом 2015 року до дати 
проведення загальних зборiв акцiонерiв.10. Попередньо схвалити значнi 

правочини, правочини щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчиняти-
ся протягом року з дати проведення зборiв акцiонерiв.11. Припинити по-
вноваження членiв наглядової ради Товариства.12. Обрати членами на-
глядової ради: Наумця Iгора Володимировича, Слободяника Олександра 
Анатолiйовича, Касумова Iгора Михайловича, Диняка Сергiя Васильови-
ча, Махоню Iвана Васильовича.13. Внести змiни до Статуту товариства 
та затвердити його нову редакцiю. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 
2016 року.14. Внести змiни до Положення про наглядову раду Товариства 
та затвердити його нову редакцiю. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 
2016 року. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку ден-
ного не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Рiшення 
про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Нагля-
довою радою Товариства на пiдставi чинного законодавства та Статуту 
Товариства. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товари-
ства. Всi питання оголошеного порядку денного були розглянутi на за-
гальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi 
рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та 
не скликались.

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

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 54503 63948
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

38599 42609

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 8097 9111
Сумарна дебіторська заборгованість 3814 6438
Грошові кошти та їх еквіваленти 1868 2875
Власний капітал 24181 26113
Статутний капітал 9522 9522
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

12278 14210

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 2863 4417
Поточні зобов'язання і 
забезпечення

27459 33418

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,33 -3,22

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

-0,3 -3,22

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

6348000 6348000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках 
від статутного 
капіталу

- -

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

- -

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4». 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Міс-
цезнаходження 04080 м.Київ вулиця Кирилівська, 25. 4.Міжміський код, 
телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса 
m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації www.bank34.ua/
special_info/. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-
тента.

II. Текст повідомлення. 1. Припинені повноваження Ніколенко Олексан-
дра Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який 
займав посаду Голови Спостережної ради. Рішення про припинення повно-
важень прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. Припинення повнова-
жень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про 
акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в 
статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протя-
гом якого особа перебувала на посаді: з17.08.2015р. На посаду Голови 
Спостережної ради переобраний Ніколенко Олександр Володимирович. 
2.Посадова особа Ніколенко Олександр Володимирович (згода на розкрит-
тя паспортних даних відсутня), обрана на посаду Голова Спостережної 
ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. Об-
рання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 Закону України «Про 
акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в 
статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: починаючи з вересня 2005 року Ніколен-
ко  О.В. працював на посаді заступника директора департаменту - началь-
ника управління валютних операцій Департаменту з управління валютним 
резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку 
України; починаючи з вересня 2014 року і до серпня 2015 р. працював на 
посаді радника Голови Правління ПАТ «БАНК 3/4», з 17.08.2015р. обіймає 
посаду Голови Спостережної ради Емітента. 3.Припинені повноваження 
Маркова Дмитра Георгійовича (згода на розкриття паспортних даних від-
сутня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішен-
ня про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 19.04.2017  р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 
Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням 
складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.10.2015р. 
На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Марков 
Дмитро Георгійович. 4.Посадова особа Марков Дмитро Георгійович (згода 
на розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного 
члена Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціоне-
ром 19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 
Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням 
складу Ради.. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по 
червень 2013р. Марков Д.Г. працював на посаді радника відділу забезпе-
чення діяльності директора Аграрної біржі, з 13.10.2015р. на посаді неза-
лежного члена Спостережної ради Емітента. 5.Припинені повноваження 
Найман Еріка Леонтійовича (згода на розкриття паспортних даних відсут-
ня), який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення 
про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 
Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням 
складу Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емі-

тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.01.2017р. 
На посаду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Найман 
Ерік Леонтійович.6.Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на 
розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного чле-
на Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 
19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст..33, 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - за-
ступник директора з фінансових питань ТОВ «Капітал Таймс» (акціями емі-
тента не володіє), з 01.01.2017р. Найман Е.Л. є незалежним Членом Спо-
стережної ради Емітента.7.Припинені повноваження Малєва Віктора 
Володимировича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який за-
ймав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про припи-
нення повноважень прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. Припинен-
ня повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону 
України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2016р. На по-
саду Незалежного члена Спостережної ради переобраний Малєв Віктор 
Володимирович.8.Посадова особа Малєв Віктор Володимирович (згода на 
розкриття паспортних даних відсутня), обрана на посаду Незалежного чле-
на Спостережної ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 
19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі ст.33, 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: з листопада 2011 по бере-
зень 2015 ПАТ КБ «НАДРА» головний економіст, з травня по вересень 2015 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» провідний спеціаліст, з 23.11.2016р. на по-
саді Незалежний член Спостережної ради. Малєв В.В. є незалежним Чле-
ном Спостережної ради Емітента.9.Припинені повноваження Коваленко 
Олександра Івановича (згода на розкриття паспортних даних відсутня), 
який займав посаду Незалежного члена Спостережної ради. Рішення про 
припинення повноважень прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. При-
пинення повноважень посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 За-
кону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу 
Ради. Часткою в статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2016р. На по-
саду члена Спостережної ради переобраний Коваленко Олександр 
Іванович.10.Посадова особа Коваленко Олександр Іванович (згода на роз-
криття паспортних даних відсутня), обрана на посаду члена Спостережної 
ради. Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером 19.04.2017 р. Об-
рання посадової особи виконано на підставі ст. 33, 53 Закону України «Про 
акціонерні товариства» у зв’язку з переобранням складу Ради. Часткою в 
статутному капіталі емітента та пакетом акцій емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: до наступних річних зборів. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: з січня 2008 по вересень 2013 ПАТ «Брокбіз-
несбанк» начальник управління, вересень-жовтень 2013 ПАТ «Брокбізнес-
банк», директор з розвитку операцій з цінними паперами, з жовтня 2013 р. 
ПАТ «БАНК 3/4» начальник відділу торгівлі цінними паперами, з 23.11.2016р. 
на посаді члена Спостережної ради. Коваленко О.І. є представником єди-
ного акціонера Емітента.

III. Підпис.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. 19.04.2017 Голова Правління В.А.Іщенко

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БАНК 3/4»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131713
3. Місцезнаходження 65031 м. Одеса Миколи Боровського, 28 Б
4. Міжміський код, телефон та факс (048) 705-20-56 (048) 705-20-79
5. Електронна поштова адреса kanc@od.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.odessa.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСАОБЛ-
ЕНЕРГО» Протокол Наглядової ради від 18.04.2017 р., обрати Членом 
Правління Товариства Коломійчука Юрія Вікторовича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: 3 роки, згідно Статуту. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: заступник комерційного директора зі збуту 
електроенергі ВАТ «Одесаобленерго», директор комерційний, перший за-

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЕНЕРГОПОсТАчАЛьНА КОМПАНІЯ ОдЕсАОБЛЕНЕРГО»
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ступник директора комерційного ПАТ «Київобленерго», директор комерцій-
ний ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: акціями Товариства не володіє.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСА-
ОБЛЕНЕРГО» Протокол Наглядової ради від 18.04.2017 р., обрати Чле-
ном Правління Товариства Войтенка Олександра Анатолійовича. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: 3 роки, згідно Статуту. Інші посади, які обі-
ймала особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер відділу бух-
галтерії філії ТОВ «Баядера логістик», головний бухгалтер ТОВ «Баядера-
Імпорт», головний бухгалтер ПАТ «Коблево», заступник головного 

бухгалтера ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», в.о. головного бухгалтера ПАТ 
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», головний бухгалтер ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства 
не володіє.

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   О.М.Ніверчук 
 (підпис) М. П.  
  19.04.2017
   (дата) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Алеко-Сервiс»

2. Код за ЄДРПОУ: 04804439
3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-84-76, (044) 564-70-30
5. Електронна поштова адреса: sto-aleko@uaz-upi.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://hyundai-bort.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження РевізораТовариства Амер Олени 
Володимирiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціо-
нерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа пере-
бувала на посаді РевізораТовариства з 30.03.2012 р. Акціями Товариства 
не володіє. 

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати Ревізором Товариства Амер Олену Володимирiвну. Підстава 
такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
18.04.2017 р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3  (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: Директор з економiки i фiнансiв.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Чабана Володимира Володимировича. Підстава такого рішення: 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Прото-
кол від 18.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової осо-
би, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Нагля-
дової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради 
Товариства (Голови Наглядової ради) з 24.04.2015 р. Акціями Товариства 
не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Демянчука Дмитра Михайловича. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 
18.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 
з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Нечитайла Олексiя Володимировича. Підстава такого рішення: рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол 
від 18.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товари-
ства з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Това-
риства Сєрого Валерiя Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 
18.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства 

з 24.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.
Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-

шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ 
«Укравтозапчастина», Чабана Володимира Володимировича. Підстава та-
кого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
18.04.2017 р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 
3  (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ 
«Укравтозапчастина», Нечитайла Олексiя Володимировича. Підстава тако-
го рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 
р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Това-
риства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: інженер 
2-ї категорії .

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера ТОВ 
«Укравтозапчастина», Решетняка Олексія Миколайовича. Підстава такого 
рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. 
(Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства 
не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор, ко-
мерційний директор.

Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «Укравто-
запчастина», Чабана Володимира Володимировича. Підстава такого рі-
шення: рішення Наглядової ради Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол 
№3 від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товари-
ства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Гене-
ральний директор.

Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зі зміною одно-
осібного виконавчого органу із Генерального директора на Виконавчого 
директора прийнято рішення припинити повноваження Генерального ди-
ректора Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрації нової 
редакції Статуту Товариства. Підстава такого рішення: рішення Наглядової 
ради Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол №3 від 18.04.2017 р.). Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посаді Генерального директора Товариства з 01.04.2016 р. 
Акціями Товариства не володіє. 

Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зі зміною одноо-
сібного виконавчого органу із Генерального директора на Виконавчого ди-
ректора прийнято рішення обрати Виконавчим директором Товариства 
Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрації нової редакції 
Статуту Товариства. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради 
Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол №3 від 18.04.2017 р.). Строк, на 
який обрано: до переобрання. Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад 
за останні п'ять років: Генеральний директор, начальник вiддiлу, перший 
заступник Генерального директора. 

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 Буланий О.П. 19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АЛЕКО-сЕРВiс»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік.
i. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
"АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ уКРАЇНИ", 
01130584,Київська, Бориспiльський, 08324, 
село Гора, немає, (044)281-79-35

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

19.04.2016

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

airukraine.kiev.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ уКРАЇНИ”

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський район 

село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.mbgk.ck.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно інформації отриманої 14.04.2017 року від особи, яка здійснює 

облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, роз-
мір пакету акцій «фізичної особи», якій належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій залишився без змін, загальна кількість акцій 1538630 штук, 
загальна кількість голосуючих акцій 1538630 штук. Розмір частки акціонера 
«фізичної особи» складає 78,342 % в загальній кiлькостi акцій у відсотках 
до статутного капіталу та 94,825 % в загальній кiлькостi голосуючих акцій.

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 Ніжніков Володимир Миколайович 18.04.2017/

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«МАЛО-БуЗуКІВсьКИй ГРАНІТНИй КАР’ЄР»

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 ТОВАРИ-
СТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24162799
3. Місцезнаходження: 87400 смт Мангуш, Першотравневий р-н, Доне-

цька обл. вул. Леніна, 32
4. Міжміський код, телефон та факс: (06297) 23138, 23038 д/н
5. Електронна поштова адреса: agropererobka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.agropererobka.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

ii. Текст повідомлення 
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерно-

го товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017року (Про-
токол № 1) припинено повноваження 18.04.2017 року посадової особи 
голови Наглядової Ради Гулієвої Альбіни Валеріївни (не надала згоди 
на розкриття її паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії повно-
важень. Посадова особа є акціонером, володiє пакетом акцій емітента у 
кількості 121680 штук на суму 30420 грн, що складає 53,6342% у статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки (згідно 
Статуту): член Наглядової ради з 12.04.2014р. (за рішенням загальних 
зборів акціонерів), голова наглядової ради з 12.04.2014р (за рішенням 
наглядової ради).

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017 року (Протокол 
№ 1) припинено повноваження 18.04.2017 року посадової особи члена На-
глядової ради Джеломанової Валентини Антонівни (не надала згоди на 
розкриття її паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії повнова-
жень. Посадова особа є акціонером, володiє пакетом акцій емітента у кіль-
кості 3000 штук на суму 750 грн, що складає 1,3223 % у статутному капіта-
лі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки (згідно Статуту): член 
Наглядової ради з 12.04.2014р. (за рішенням загальних зборів акціонерів).

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017 року (Прото-
кол № 1) припинено повноваження 18.04.2017 року посадової особи чле-
на Наглядової ради Лук’янець Константина Віталійовича (не надав згоди 
на розкриття його паспортних даних) у зв’зку із закінчення строку дії по-

вноважень. Посадова особа є акціонером, володiє пакетом акцій емітента 
в кількості 2000 штук на суму 500грн.,що складає 0,8816% у статутному 
капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа перебувала на посаді 3 роки (згідно Стату-
ту): член Наглядової ради з 12.04.2014р. (за рішенням загальних зборів 
акціонерів)

Рішення про обрання (призначення) членом наглядової ради Гулієва 
Альбіна Валеріївна (не надала згоди на розкриття її паспортних даних) 
прийнято Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерно-
го товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017 року (Прото-
кол № 1). На першому засіданні наглядової ради обрано головою наглядо-
вої ради (протокол від 18.04.2017 року). Посадова особа є акціонером, 
володiє пакетом акцій емітента в кількості 121680 штук на суму 30420 
грн.,що складає 53,6342 % у статутному капіталі емітента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано (призначено) 
на строк 3 роки (відповідно до Статуту). Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: креслярка.

Рішення про обрання (призначення) членом наглядової ради Джело-
манова Валентина Антонівна (не надала згоди на розкриття її паспортних 
даних) прийнято Річними загальними зборами акціонерів Приватного ак-
ціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017 
року (Протокол № 1). Посадова особа є акціонером, володiє пакетом ак-
цій емітента у кількості 3000 штук на суму 750 грн, що складає 1.3223 % у 
статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обрано (призначено) на строк 3 роки (відповід-
но до Статуту). Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років: педагог.

Рішення про обрання (призначення) членом наглядової ради Лук’янець 
Константин Віталійович (не надав згоди на розкриття його паспортних да-
них) прийнято Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціо-
нерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 18.04.2017 року 
(Протокол № 1). Посадова особа є акціонером, володiє пакетом акцій емі-
тента у кількості 2000 штук на суму 500грн.,що складає 0,8816% у статут-
ному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрано (призначено) на строк 3 роки (відповідно до Стату-
ту). Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: земле-
мір.

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 Півоваров Юрій Кирилович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 19.04.2017
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«АГРОПЕРЕРОБКА»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Iста -центр», 23073489Дніпропетров-
ська, 49051, м. Днiпро, Курсантська,30 
(056) 790-75-49

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

18.04.2017

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

www.ista-center.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iсТА -ЦЕНТР»

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 "сЕРВiсНО-ЕКсПЛуАТАЦiйНЕ Пiд-
ПРИЄМсТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 25093095
3. Місцезнаходження: 43017, Луцьк, Боженка, 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0332 290 295 0332 290 295
5. Електронна поштова адреса: r-servi@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: 25093095.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ii. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2017р. прийто 
рiшення про попереднє надання згоди директору товариства на вчинення 

значних правочинiв, предметом яких є ринкова вартiсть майна, робiт або по-
слуг, вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ «СЕП», характер 
яких пов’язаний з фiнансово – господарською дiяльнiстю Товариства , з су-
купною граничною вартiстю 5 000 тис.грн ., протягом одного року з дати прий-
няття такого рiшення. Вартiсть активiв товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк становить 787 тис. грн. Спiввiдношення гра-
ничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках: 635%. Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй – 524803 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах – 524803 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення – 524803 штук. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук. 

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

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

2. Найменування посади директор Раш iгор Іванович
19.04.17

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 
"сЕРВiсНО-
ЕКсПЛуАТАЦiйНЕ 
ПiдПРИЄМсТВО"

2. Код за ЄДРПОУ 25093095
3. Місцезнаходження 43017, Луцьк, Боженка, 34
4. Міжміський код, телефон та факс 0332 290 295 0332 290 295
5. Електронна поштова адреса r-servi@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

25093095.infosite.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Посадова особа Директор Кулiнiч Людмила Федорiвна (паспорт: серiя 

АС №456010 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл.., 21.07.1998.) 
рiшенням Наглядової ради товариства вiд 18.04.2017р. припинено повно-
важення, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,00014%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки .

Посадова особа Член Наглядової ради, головний бухгалтер Охрименко 
Раїса Павлiвна (паспорт: серiя АС № 106976 виданий Луцьким МВ УМВС у 
Волинськiй обл., 23.07.1996) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 
18.04.2017р. припинено повноваження, у зв'язку з закiнченням термiну дiї 
повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00014%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебува-
ла на посадi 3 роки.

Посадова особа Член Наглядової ради Довгун Юрiй Павлович (паспорт: 
серiя АС №473583 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл.., 
18.08.1998р.) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд18.04.2017р. припи-
нено повноваження, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 45,2786%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi  
3 роки.

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Ревуцька Лариса Павлiвна 
(паспорт: серiя АС №159736 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй 
обл.., 18.02.1997) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017р. 
припинено повноваження, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00014%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi  
3 роки. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не 
обрано.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хемiй Ярослава Михайлiвна (пас-
порт: серiя АС №157923 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл.., 
29.01.1997) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017р. припине-
но повноваження, у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,00014%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.На по-
саду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

Посадова особа Голова наглядової ради Раш Iгор Iванович (паспорт: 
серiя АС №066295 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл.., 
11.04.1996) рiшенням загальних зборiв вiд 18.04.2017р. припинено повно-
важення, у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 30,1857%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Посадова особа Директор Раш Iгор Iванович (паспорт: серiя АС  
№ 385383 виданий Нововолинським МВ УМВС Волинськiй обл. 26.03.1998) 
обрана на посаду 18.04.2017 р. засiданням Наглядової ради термiном на 3 
роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30,1857%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посаду голови наглядової ради та директора  
АТ «СЕРВIСНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО».

Посадова особа Член Наглядової ради Охрименко Раїса Павлiвна (пас-
порт: серiя АС № 106976 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл., 
23.07.1996) обрана на посаду 18.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв 
термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0,00014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду члена Наглядової ради та 
головного бухгалтера АТ «СЕРВIСНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIД-
ПРИЄМСТВО».

Посадова особа Член Наглядової ради Довгун Юрiй Павлович (паспорт: 
серiя АС №473583 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй обл.., 
18.08.1998р.) обрана на посаду 18.04.2017р. Загальними зборами 
акцiонерiв термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 45,2786%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду Члена Наглядо-
вої ради АТ «СЕРВIСНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО».

Посадова особа Голова наглядової ради Кулiнiч Людмила Федорiвна 
(паспорт: серiя АС №456010 виданий Луцьким МВ УМВС у Волинськiй 
обл.., 21.07.1998.) обрана на посаду 18.04.2017 р. засiданням Наглядової 
ради термiном на 3 роки з числа обраних загальними зборами акцiонерiв , 
якi вiдбулися 18.04.2017р., членiв наглядовї ради. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0,00014%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду 
голови наглядової ради та директора АТ «СЕРВIСНО-ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО».

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 Раш iгор Іванович 19.04.2017
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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 «КИЇВ-ОдЯГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01554255
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, Куренівська, 2-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-10-13, (044) 468-10-13
5. Електронна поштова адреса: prl46@svitonline.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальні збори акціонерів ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» прийняли 19.04.2017 року 

Протокол №31 рішення про припинення повноважень голови Ревізійної комі-
сії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» Даншиної Надії Євгенівни, у зв'язку із обранням нових 
членів Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ». Даншина Н.Є. обіймала посаду 
голови Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» з 08.06.2016 року по 19.04.2017 
року. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Данши-
на Н.Є. володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» у розмірі 
0,053% і немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Загальні збори акціонерів ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» прийняли 19.04.2017 
року Протокол №31 рішення про припинення повноважень члена Ревізій-
ної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» Кравченко Надії Микитівни, у зв'язку із об-

ранням нових членів Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ». Кравченко Н.М. 
обіймала посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» з 08.06.2016 
року по 19.04.2017 року. Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних. Кравченко Н.М. володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ 
«КИЇВ-ОДЯГ» у розмірі 0,555% і немає непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. 

Загальні збори акціонерів ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» прийняли 19.04.2017 
року Протокол №31 рішення про обрання Бобер Ольги Русланівни членом 
Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ». Посадова особа обрана на строк три 
роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Бо-
бер  О.Р. не володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» і 
немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Бобер О.Р. 
працює в ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» заступником директора ТЦ «Модельний ряд» 
з 01.11.2013 по теперішній час.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ» прийняли 19.04.2017 
року Протокол №31 рішення про обрання Кондратюка Артема Миколайо-
вича членом Ревізійної комісії ПРАТ «КИЇВ-ОДЯГ». Посадова особа обрана 
на строк три роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. Кондратюк А.М. володіє часткою у статутному капіталі ПРАТ «КИЇВ-
ОДЯГ» у розмірі 0,5436% і немає непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини. Кондратюк А.М. працював з 04.03.2010 по 07.06.2016 у 
ПАТ «КИЇВ-ОДЯГ» членом Правління, з 08.06.2016 по теперішній час пра-
цює у ТОВ «БІЛДІНГ ЦЕНТР» директором.

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

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

2. директор  Коваль В.Л.
24.04.2017

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЛУГИНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНIКА», 03739757, Житомир-
ська обл. Лугинський р-н 11300 смт. Лугини вул. Карла Маркса, буд. 48, 
04161-9-12-10

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄдРПОу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж», 
35169487

5. Інформація про загальні збори: 
25.04.2016 проведено річні загальні збори. Розглянувши питання поряд-

ку денного: 1. Обрання робочих органiв та затвердження Регламенту за-
гальних зборiв.2. Звiт правлiння про пiдсумки дiяльностi товариства за 
2015 рiк. 3. Звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк . 4. Звiт та висновки 
ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк .5. Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi товариства за 2015 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу 
прибутку(покриття збиткiв) за 2015 рiк. Прийняття рiшення щодо виплати 
дивiдендiв. 7. Обрання Наглядової ради. 8.Обрання Ревiзiйної комiсiї.  
9. Обрання правлiння 10. Укладання договору iпотеки з акцiонерним бан-
ком «Пiвденний».11. Делегування повноважень. Вирiшили:1.Обрати 
ГавлицькогоIллю Iвановича головою загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, а Хомяка Григорiя Ничипоровича секретарем Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Гилюка Володи-
мира Степановича, Бовсунiвського Василя Павловича, Хомутовського Бо-
риса Степановича. Затвердити наступний Регламент загальних зборiв:- 
основна доповiдь - 5 хв.;- спiвдоповiдь - 3 хв.;- виступи в дебатах -  
3 хв.;- вiдповiдi на запитання - 2 хв.2. Затвердити звiт Виконавчого органу 
про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк.3. Затвердити звiт Наглядо-
вої ради Товариства за 2015 рiк.4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2015 рiк5. Затвердити рiчний фiнансовий звiт товари-
ства за 2015 рiк та аудиторський висновок незалежного аудитора ПАФ 
«Престиж» щодо фiнансової звiтностi ПАТ «Лугинська райагропромтехнiка» 
за 2015 рiк.6. В зв'язку з отриманням пiдприємством в 2015 роцi збитку в 
сумi 155,7 тис.грн.., виплату девiдентiв не проводити.7. Обрати до Нагля-
дової Ради: Гавлицького Володимира Iллiча Слинчука Олександра Мико-
лайовича Гавлицьку Тетяну Артемiвну8. Обрати до Ревiзiйної комiсiї Уща-
повського Миколу Павловича, Раденка Вiктора Опанасовича, КальчукРаїсу 

Олександрiвну9. Обрати в правлiння : Арєшкiна Олега Акимовича, Шваге-
ра Валерiя Миколайовича, Власюк Лiдiю Борисiвну, Iванченка Миколу 
Iвановича, Федотюк Валентину Василiвну10. Договiр iпотеки з ФАБ 
«Пiвденний» м.Iзмаїл не укладати11. В зв'язку з неукладанням договору 
iпотеки з ФАБ «Пiвденний» будь якi повноваження iншим особам не нада-
вати.Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Всi питання оголо-
шеного порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та 
по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори 
акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.

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

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 1129 1173
Основні засоби (за залишковою вартістю) 233 319
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14 15
Сумарна дебіторська заборгованість 861 837
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 2
Власний капітал 1051 1141
Статутний капітал 327 327
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-269 -181

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 78 32
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

-0,07 -0,05

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

-0,07 -0,05

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

1306683 1306683

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках 
від статутного 
капіталу

- -

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

- -

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЛуГИНсьКА РАйАГРОПРОМТЕХНiКА»
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Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

«Страхова Компанiя 
«Дi'лайф»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

31623500

3. Місцезнаходження емітента 03035 м. Київ вул. Василя 
Липкiвського, будинок 45.

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(096) 539-29-31 д/н

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

julia_gvozdecka@mail.ru

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://www.sk-spas.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна 

(паспорт: серiя ВА номер 555705 виданий Київський РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй обл. 27.12.1996) припинено 18.04.2017 р.(дата вчи-
нення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 01.05.2016 р по 18.04.2017р.. Рiшення 
прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). 
Повноваження Член Наглядової ради Трубнiков Анатолiй Кирилович 
(паспорт: серiя ЕН номер 309787 виданий Кiровським МВ УМВС України 
в Луганськiй областi 11.03.2004) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинення 
дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 01.05.2016 р по 18.04.2017р.. Рiшення прийня-
то Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). По-
вноваження Ревiзор ПРАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(Код за ЄДРПОУ 32856284) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 
18.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.50000% 
на суму 2850000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 
22.07.2013 р по 18.04.2017р.. Рiшення прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). Ревiзор Донець Олександр 
Iванович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 4.32833% на суму 1298500.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- заступник директора. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). Член Наглядової ради Федо-
сєєв Дмитро Валентинович (не дала згоди на розкриття паспортних да-
них) обрано 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Това-
риства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Радник Голови Наглядової Ради, 
Радник Голови Правлiння, Директор департаменту розвитку корпора-
тивного бiзнесу.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв 
(Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). Посадова особа є представником 
акцiонера ТОВ «СПАС КОНСАЛТ» Член Наглядової ради Дорохiн Вiталiй 
Iгорович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - приватний адвокат. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 18.04.2017р.). Посадова 
особа є представником акцiонера ТОВ «ДОВIРА-БIЗНЕС» Член Нагля-
дової ради Нефедов Кирил Євгенович (не дала згоди на розкриття пас-
портних даних) обрано 18.04.2017 р.(дата вчинення дiї 18.04.2017) 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор, фiнансовий ди-
ректор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол 
№1 вiд 18.04.2017р.). Посадова особа є представником акцiонера ТОВ 
«ВО «ТЕКО». Голова Наглядової ради Нефедов Кирил Євгенович (не 
дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 18.04.2017 р.(дата 
вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який об-
рано особу - 1 рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв 
- директор, фiнансовий директор. Рiшення прийнято Засiданням Нагля-
дової ради (Протокол б/н вiд 18.04.2017р.). Посадова особа є представ-
ником акцiонера ТОВ «ВО «ТЕКО»

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ дуб юлiя iванiвна

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сТРАХОВА КОМПАНiЯ «дi’ЛАйФ»

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 найменуван-
ня емітента

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО "дТЕК ОКТЯБРсьКА ЦЗФ"

2. Код за ЄДРПОУ 00176549
3. Місцезнаходження 85043, мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця 

Красноармiйська, будинок 1А
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0627762203 0627762203

5. Електронна 
поштова адреса

KolodaGE@dtek.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використо-
вується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/
oktyabrskaya/

7. Вид особливої 
інформації

Відомості про прийняття рішення про надання 
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість

ii. Текст повідомлення
19.04.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство) (Протокол б/н 
вiд 19.04.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством право-
чину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» на 
поставку металопродукцiї, на наступних умовах:

• Предмет договору – постачання металопродукцiї;
• Загальна сума Правочину – 2 500 000 (два мiльйони п’ятсот тисяч) 

гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, що постачається, 
не буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату 
вчинення такого правочину;

• Умови постачання – EXW ж.д. станцiя/склади Постачальника;
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИ-

СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ», 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 32036829, мiсцезнаходження: 01015, 
м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15А - є афiлiйованою особою до акцiонерiв 
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 500 000 гри-
вень без ПДВ;

• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 188 559 000 гривень;

• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, 
до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства – 1,3258%

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 Кiтам Костянтин Фридольфович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «НОВАТОР-СЕРВІС»
2. Код за ЄДРПОУ: 14252171
3. Місцезнаходження: Україна, 14000, м.Чернігів, проспект Миру, буд.12
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 678-420; (0462) 44232
5. Електронна поштова адреса: pek@novator-s.pat.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: novator-s.pat.ua
7. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ii. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ «НОВАТОР-СЕРВIС» (Про-
токол № 3 від 20.04.2017 р. ) відбулись наступні зміни складу посадових 
осіб:

- припинено повноваження директора Пекуровського Леонiда Йосипо-
вича у зв'язку з закiнченням термiну дii контракту .Перебував на посадi ди-
ректора Товариства з 11.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi 
Емiтента в розмiрi 55,2 %.Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

- обрано директором Пекуровського Леонiда Йосиповича з 20.04.2017 р. 
строком на три роки У разі закінчення визначеного строку повноважень ди-
ректора вони продовжуються до моменту переобрання в порядку, перед-
баченому чинним законодавством та Статутом Товариства. Володiє част-
кою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 55,2 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПРАТ «НОВАТОР-СЕРВIС». Не дав 
згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та 
найменування органу, що його видав.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «НОВАТОР-
СЕРВIС» від 20.04.2017 (протокол № 1) р.відбулись наступні зміни складу 
посадових осіб:

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Пекуровського Iгоря 
Леонiдовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень.Перебував на 
посадi Голови Наглядової ради Товариства з 11.04.2014 р. Посадова особа 
володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 20 %. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 
дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспор-
та та найменування органу, що його видав.

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Пекуровського Iгоря 
Леонiдовича з 20.04.2017 р. (протокол № 3 Наглядової ради) строком на  
3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в 
розмiрi 20 %. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор-
ТОВ «Гранд»,фізична особа-підприємець. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має. Не дав згоди на розкриття 
iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування ор-
гану, що його видав.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Олек-
сандра Леонiдовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебу-
вав на посадi члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2014 р. Посадова 
особа володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 10,4 %.По-
садова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi 

паспорта та найменування органу, що його видав.
- обрано на посаду члена Наглядової ради Пекуровського Олександра 

Леонiдовича з 20.04.2017 р. строком на 3 роки. Посадова особа володiє 
часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 10,4 %. Посади, якi 
обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: дизайнер ПАТ «Чернiгiв-
побутрадiотехнiка», директор ТОВ «Новатор». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини особа не має. Не дав згоди на розкриття 
iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування ор-
гану, що його видав.

- припинено повноваження Члена Наглядової ради Пекуровської Ольги 
Кузьмiвни у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебувала на 
посадi члена Наглядової ради Товариства з 11.04.2014 р. Посадова особа 
володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,8 %.Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 
дала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi пас-
порта та найменування органу, що його видав.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Пекуровську Ольгу Кузьмiвну 
з 20.04.2017 р. строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в ста-
тутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,8 %. Посади, якi обiймала протягом 
останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ПРАТ «Новатор-Сервiс». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Не дала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та наймену-
вання органу, що його видав.

- припинено повноваження Ревiзора Пекуровської Римми Борисiвни у 
зв'язку з закiнченням строку повноважень. Перебувала на посадi Ревiзора 
Товариства з 11.04.2014 р. Посадова особа володiє часткою в статутному 
капiталi Емiтента в розмiрi 10,4%. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Не дала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування ор-
гану, що його видав.

- обрано на посаду Ревiзора Пекуровську Римму Борисiвну з 20.04.2017 
р. строком на 3 роки. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi 
Емiтента в розмiрi 10,4 %. Інші посади протягом останнiх п'яти років не обі-
ймала . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не 
має. Не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi 
паспорта та найменування органу, що його видав.

- звiльнено наказом директора № 4-к вiд 30.04.2015р за власним бажан-
ням Лобанову Нiну Гарилiвну з посади головного бухгалтера. Згоди посадо-
вої особи на розкриття паспортних даних не отримано. Посадова особа не 
володiє часткою в статутному капiталi товариства. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 23.10.2001 р. по 30.04.2015р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та та посадовi злочини не має.

- прийнята наказом директора пiдприємства № 5-к вiд 18.05.2015 року 
Коваленко Олена Олексiївна на посаду головного бухгалтера за 
сумiсництвом з 18.05.2015 року безстроково. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ «РДК 
«Оптимал», ТОВ «Чистий свiт». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

 директор Пекуровський Л.й. 20.04.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НОВАТОР-сЕРВІс»

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». Код за ЄДРПОУ: 34819265. Місцезнаходження: 
01135, м.Київ, вул. Дмитрiвська, 69. Міжміський код, телефон та факс: (044) 
569-65-15. Електронна поштова адреса: bank@credit-optima.com.ua; Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітент ом для 
розкриття інформації: http://www.credit-optima.com.ua/rus/emitent. Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (Протокол  

№ 26/2017 від 18.04.2017р.) прийнято рішення обрати директора Департа-
менту фінансового моніторингу, аналізу та контролю Романюк Оксану Андрі-
ївну, з 19 квітня 2017 року членом Правління ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». 

Посадова особа часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: АТ «ЕВРОГАЗБАНК»-
начальник відділу фінансового моніторингу, ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «КИЇВ»- начальник відділу фінансового монгіторингу Депар-
таменту фінансового моніторингу, ПАТ «АЛЬФА-БАНК»- спеціаліст відділу 
фінансового моніторингу, ПАТ БАНК «ТРАСТ»- Радник з питань фінансового 
моніторингу, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»- Заступник директора Департа-
менту фінансового моніторингу, аналізу та контролю

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: Тимчасово виконуючий обовязки Голови 
Правлiння Бужак Владислав Валентинович. 19.04.2017р.

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КРЕдИТ ОПТИМА БАНК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЗАПОРІЗьКИй АВТОМОБІЛЕБудІВ-
НИй ЗАВОд»

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600 
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: Ві-

домості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

ii. Текст повідомлення

N 
з/п

Дата 
прийняття 
рішення

Гранична 
сукупність 
вартості 

правочинів
(тис. грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної 
сукупності вартості 

правочинів до вартості 
активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності

(у відсотках)
1 2 3 4 5 
1 20.04.2017 5357416,4 1111776 481,87912
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 20.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні 
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні 
правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, визначених 
Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на 
суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) 
доларів США;
Гранична сукупність вартості правочинів: 5 357 416,4 тис. Грн 
(26,787082х200000000);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1111776 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 481,87912%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 505 863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
505 863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 
рішення: 0.
2 20.04.2017 8036124,6 1111776 722,81868
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 20.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні 
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: загальний сукупний розмір не 
перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США;
Гранична сукупність вартості правочинів: 8 036 124,6 тис. Грн 
(26,787082х300000000);
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1111776 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 722,81868%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах:505863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
505863;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття 
рішення: 0.
3 20.04.2017 1000000 1111776 89,94618
Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 20.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні 
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в 
якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу 
(іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн;
Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1111776 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 89,94618%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
4 20.04.2017 2000000 1111776 179,89235
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 20.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні 
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів 
з фінансовими установами за зобов’язаннями третіх осіб на умовах, 
визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу 
на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень;
Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1111776 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 179,89235%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
5 20.04.2017 1000000 1111776 89,94618
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 20.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні 
збори;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, 
визначена на дату прийняття рішення: не перевищує 1 000 000 000,00 
(один мільярд) гривень;
Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. Грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 1111776 тис. Грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 89,94618%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 
505683;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

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

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

2. Голова Правління   М.М. Євдокименко 
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.04.2017
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента – ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЗАПОРІЗьКИй АВТОМОБІЛЕБудІВ-
НИй ЗАВОд»

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917
3. Місцезнаходження – проспект соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600 
4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф)
5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: змі-

на складу посадових осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) з  
20 квітня 2017 року припинено повноваження Голови Наглядової Козіса Олек-
сандра Миколайовича, паспорт серії СН №183291, виданий Печерським РУ 
ГУ МВС України в м. Києвi, 14.05.1996. Припинення повноважень здійснено у 
зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядо-
вої ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Особа перебувала на посаді з 04.05.2016.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) з  
20 квітня 2017 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Бей 
Наталії Олександрівни, паспорт серії СО №172271, виданий Мінським РУ 
ГУ МВС України в м. Києві, 06.07.1999. Припинення повноважень здійснено 
у зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу На-
глядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 01.05.2016.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) з  
20 квітня 2017 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Папа-
шева Олега Хайрулловича, паспорт СА №803311, виданий Хортицьким РВ 
УМВС України в Запорізькій обл. 15.08.1998. Припинення повноважень здій-
снено у зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу 
Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Воло-
діє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 01.05.2016.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) з  
20 квітня 2017 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Кузне-
цової Світлани Вікторівни, паспорт серії СО №795685 виданий Дарницьким 
РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002. Припинення повноважень здійсне-
но у зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу На-
глядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 01.05.2016.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) з  
20 квітня 2017 року припинено повноваження Члена Наглядової Ради Корнє-
єва Євгена Сергійовича, паспорт серії МЕ №597644, виданий Деснянським 
РУГУ МВС України в м. Києві 03.03.2005. Припинення повноважень здійсне-
но у зв’язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу На-
глядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 01.05.2016.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Папаше-
ва Олега Хайрулловича, паспорт СА №803311, виданий Хортицьким РВ УМВС 
України в Запорізькій області. 15.08.1998, обрано Членом Наглядової Ради з  
20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-

глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 
Зборів. Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Бей На-
талію Олександрівну, паспорт серії СО №172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 06.07.1999, обрано Членом Наглядової Ради з  
20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 
Зборів. Інші посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Козіса 
Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996, обрано Членом Наглядової Ради з 
20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загаль-
них Зборів. Інші посади, які обіймала особа: Голова Правління. Володіє част-
кою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Кузнецо-
ву Світлану Вікторівну, паспорт серії СО №795685 виданий Дарницьким РУГУ 
МВС України в м. Києві 22.01.2002, обрано Членом Наглядової Ради з 20 квітня 
2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу Наглядової 
ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. 
Інші посади, які обіймала особа: радник. Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний директор.

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Корнєє-
ва Євгена Сергійовича, паспорт серії МЕ №597644, виданий Деснянським 
РУГУ МВС України в м. Києві 03.03.2005, обрано Членом Наглядової Ради з  
20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобранням складу На-
глядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загаль-
них Зборів. Інші посади, які обіймала особа: начальник секретаріату-помічник, 
провідний фахівець, менеджер. Володіє часткою в статутному капіталі емітен-
та 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний директор.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.04.2017 №20/04/2017-1) 
Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291 виданий 
14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, обрано Головою На-
глядової Ради з 20.04.2017 року. Обрання здійснено у зв’язку з переобран-
ням складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступ-
них Річних Загальних Зборів. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років - Голова Наглядової Ради, Член Наглядової Ради, Го-
лова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Воло-
діє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська 
автомобільна корпорація».

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   М.М. Євдокименко 
Найменування посади  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  20.04.2017
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
i. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМП-
ЛЕКСУ». 2. Код за ЄДРПОУ: 14307340. Місцезнаходження: 04073,  
м. Київ, вул. Куренiвська, 5/7. 4. Міжміський код, телефон та факс:  
(044) 468-50-25 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса:  
14307340@atrep.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://14307340.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів. ii. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 18.04.2017, 
найменування уповноваженого органу, що його прийняв – загальні збо-
ри акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 

характеру - договори та угоди а також додатки/додаткові договори/
угоди/правочини до основних договорів та угод, в тому числі пра-
вочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Това-
риства; гранична сукупність вартості правочинів – 9000тис.грн.; вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
– 18115тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (у відсотках) – 49,68%; загальна кількість голосуючих акцій – 
1788510шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах 1752723 шт., кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 1752723 шт., «проти» 
- 0 шт. iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади: Гене-
ральний директор Острик Ольга Миколаївна. 19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КИЇВсьКИй ЗАВОд ПО ВИГОТОВЛЕННю 
ТЕХНОЛОГiчНОГО ОБЛАдНАННЯ дЛЯ АГРОПРОМИсЛОВОГО КОМПЛЕКсу»
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Про дострокове погашення облігацій 

ТОВАРИсТВА З ОБМЕЖЕНОю 
ВІдПОВІдАЛьНІсТю «БудсПЕЦсЕРВІс» 

серії ТТ 
У зв’язку з достроковим введенням в експлуатацію дошкільно-

го закладу № 23 у Житловому кварталі з об’єктами соціально-
громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Про-
фесора Підвисоцького (на території колишнього військового 
містечка № 2) у Печерському районі м. Києва, (друга черга будів-
ництва) черга будівництва 2.3.4, ТОВ «Будспецсервіс» повідом-
ляє про початок дострокового по гашення іменних цільових облі-
гацій ТОВ «Будспецсервіс» серії ТТ., власники яких мають право 
на отримання об’єкта нерухомості в зазначеному дошкільному 
закладу. 

Датою початку дострокового погашення (новою датою початку 
пред’явлення облігацій до погашення) є 17 травня 2017 р., дата за-
кінчення погашення є 16 травня 2018 р.

За додатковою інформацією просимо звертатися до офісу 
ТОВ  «Будспецсервіс» або за телефонами:

(044)220-00-22, 220-00-55, 220-00-02.

директор
ТОВ «БудсПЕЦсЕРВІс»                       _______________ дідик О.с.

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

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

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
"КИЇВГуМА", 00152253Київська, 
Голосiївський район, 03039, 
мiсто Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 6 
(044) 586-24-15,

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

21.04.2017

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

00152253.pat.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
«П.С.П. Аудит», 36412992 Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма «П.С.П. Аудит», 
36412992

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 6035 178303
Основні засоби (за залишковою вартістю) 450 497
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1 1
Сумарна дебіторська заборгованість 3339 157849
Грошові кошти та їх еквіваленти 72 0
Власний капітал -22957 -19523
Статутний капітал 401 401
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -23358 -19924
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 28992 197826
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-8.98337 -4.733

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

-8.98337 -4.733

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 381594 381594
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО "РЕЗОНАНс", 
19095026, вулиця Меркулова, будинок 
13-А, мiсто Кривий Рiг, Саксаганський 
район мiста Кривий Рiг, Днiпропетровська 
область, 50069, Україна, (0564) 922648

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

19.04.2017

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

Ekka.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «сЄВЄРО-
дОНЕЦьКИй НАуКОВО-
дОсЛІдНИй ТА КОН-
сТРуКТОРсьКИй 
ІНсТИТуТ ХІМІчНОГО 
МАШИНОБудуВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00220183
3. Місцезнаходження 93405, Луганська область, м. Сєвєро-

донецьк, Проспект Центральний, 59
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0645227529 0645227528

5. Електронна поштова 
адреса

offіce@chem.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітен-
том для розкриття інформа-
ції

http://atzvіt.com.ua/00220183/

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

ІІ. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення - 19.04.2017. 
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) - 57585. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
(тис. грн) - 19195. Співвідношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) - 300%. Найменування уповнова-
женого органу, що його прийняв - акціонер, що володіє 100% акцій 
товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх 
характеру: договори купівлі - продажу сировини, готової продукції, 
інших товарів; договори на виконання робіт, надання послуг; догово-
ри підряду; договори про отримання Товариством позики або фінан-
сової допомоги на безпроцентній (безоплатній) основі. Загальна 
кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах , кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «за» прийняття рішення та «проти» прийняття 
рішення - не зазначається, тому що рішення приймалось не загаль-
ними зборами.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно з законодавством: Генеральний директор Каза-
чинер Віктор Борисович. 19.04.2017р.
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Позачергові загальні збори акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «ВІННИЦьКИй ЗАВОд «МЕ-
ТАЛІсТ» (код ЄДРПОУ 02968711, місцезнаходження: 21000, м.Вiнниця, 
вул.Ватутіна, 17) відбудуться 23 травня 2017 року о 10:00 годині за адре-
сою: 21000, м.Вiнниця, вул.Ватутіна, 17, приміщення адмінбудинку, 
актовий зал №1. 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00 до 09:45 
год. за місцем проведення загальних зборів на підставі документів, що по-
свідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – 
мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства Украї-
ни. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих 
загальних зборах - 17 травня 2017 р. 

Перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з порядком денним:
1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Ві-

нницький завод «Металіст» (далі – Товариство), прийняття рішення про 
припинення їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи позачерго-
вих загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 р. та перспективи діяльності на 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. 

4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 
7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 

2016 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про поря-
док виплати дивідендів за результатами роботи в 2016 р.

8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонер-
ного товариства на приватне акціонерне товариство. 

9. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного 
товариства « Вінницький завод «Металіст « на Приватне акціонерне това-
риство «Вінницький завод «Металіст». 

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обрання уповно-
важеної особи на підписання нової редакції Статуту.

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викла-
дення їх у новій редакції. 

12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Наглядової ради. 

13.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів 
Ревізійної комісії. 

14.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов 

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та 
членами Наглядової ради. 

15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов 
договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 

16.Про надання повноважень директору за згодою Наглядової ради на 
управління і відчуження нерухомого майна та основних засобів Товари-
ства. 

Акціонери до проведення позачергових загальних зборів за письмо-
вим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рі-
шень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 
21 квітня 2017 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 
12.00 за адресою місцезнаходження товариства: 21000, м.Вінниця, вул.
Ватутіна, 17, кабінет «бухгалтерія», а в день проведення позачергових 
загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іва-
нович Н.К. Телефон для довідок: (0432) 27-17-20. Інформація з проекта-
ми рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно-
го розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою http://
vinmetall.com.ua. 

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

Найменування показника період
За 2016рік За 2015 рік

Усього активів 2528 2782
Основні засоби 2170 2475
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 204 306
Сумарна дебіторська заборгованість 0 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 151 0
Нерозподілений прибуток -1063 -756
Власний капітал 2106 2414
Статутний капітал 1348 1348
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 422 368
Чистий прибуток (збиток) -307 -258
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5394000 5394000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

6 6

Наглядова рада ПАТ
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні : 

директор ПАТ «Вінницький завод «Металіст»
Чиж Анатолій Олександрович 20.04.2017 р.

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

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ТРАНсПОРТНИК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21514186
3. Місцезнаходження: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 281-24-21, (044) 281-24-21
5. Електронна поштова адреса: transportnik.pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. було прийня-
то рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, 
який може вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати 

прийняття цього рішення за наступними характеристиками:
укладення договорів щодо надання в оренду й експлуатацію влас-

ного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 
10 000 000 грн.

Гранична сукупна вартість правочинів - 10 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 9 747 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 102,596%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 30 782, кількість голосуючих ак-

цій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 30 762, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» приийнятття рішення - 30 759, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» приийнятття рі-
шення - 0.

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

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

2. Голова Правління Кіптяк с.В. 19.04.2017

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 2016 РІК
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБРІЙ»
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Крижопiльський обрiй», код за ЄДРПОУ 20119654, місцезнаходжен-
ня: 24607, Вінницька область, Крижопільський район, село Княжа Кри-

ниця, вул.Урожайна 1, міжміський код та телефон – (04340)2-14-34.  
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних – 19.04.2017 року. 3.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію– 
http:// www. 20119654.pat.ua. Директор Машорчак Л.П. пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КРИЖОПІЛьсьКИй ОБРІй»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТРАНСПОРТНИК»

2. Код за ЄДРПОУ: 21514186
3. Місцезнаходження: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 281-24-21,  

(044) 281-24-21
5. Електронна поштова адреса: transportnik.pat@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://transportnik.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято 
рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 
Марчука Миколи Івановича. Підстава такого рішення - рішення Загаль-
них зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 
18.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, 
як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядо-
вої ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової 
ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 22.08.2013 р. Акціями То-
вариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято рі-
шення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Край-
нік Оксани Віталіївни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів 
акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Згоди 
на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 
22.08.2013 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийня-
то рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товари-
ства Рєзник (Доценко) Юлії Миколаївни. Підстава такого рішення - 
рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. 
(Протокол від 18.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства з 22.08.13 р. Акціями Товариства 
не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» ТОВ «КУА 
«Промислові інвестиції», Марчука Миколу Івановича. Підстава такого 
рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
18.04.2017  р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за остан-
ні п'ять років: менеджер.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» ТОВ «КУА 
«Промислові інвестиції», Рєзник Юлію Миколаївну. Підстава такого рі-
шення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
18.04.2017  р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за остан-
ні п'ять років: директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2017 р. прийнято 
рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера 
ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» ТОВ «КУА 
«Промислові інвестиції», Крайнік Оксану Віталіївну. Підстава такого рі-
шення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 
18.04.2017  р. (Протокол від 18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 
(три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за остан-
ні п'ять років: головний бухгалтер.

Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. прийнято рішення об-
рати Головою Наглядової ради, представника акціонера ПВІФНВЗТ 
«Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промисло-
ві інвестиції», Марчука Миколу Івановича. Підстава такого рішення - рі-
шення Наглядової ради Товариства від 18.04.2017 р. (Протокол від 
18.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не 
володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: менеджер.

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 Кіптяк с.В. 19.04.2017

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТРАНсПОРТНИК»

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

І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТ-
НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БРОВАРсьКИй ЗА-
ВОд БудІВЕЛьНИХ КОНсТРуКЦІй». 2. Код за ЄДРПОУ: 
33341589. 3. Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари вул. По-
рошкова, 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 6-29-26, 5-53-30. 
5. Електронна поштова адреса: prat_bovar_zbk@emіtent.net.ua. 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації http://33341589.smida.gov.ua/db/xml/irregular/88293.  
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення: Рішення про припинення повноважень посадових 
осіб, які вказані нижче, прийнято на засіданні наглядової ради 19.04.2017р. При-
пинення повноважень посадових осіб виконано на підставі протоколу №1 від 
19.04.2017р. Посадова особа Дудар Михайло Іванович, яка займала посаду Го-
лова Правління, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0,10642%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,10642%. 
Посадова особа Падій Микола Олексійович, яка займала посаду Член Правлін-
ня, припинила повноваження. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0662%. 
Посадова особа Гуцалюк Наталія Федорівна, яка займала посаду Член Прав-
ління, припинила повноваження. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0066%. Посадова особа Стрельченко Микола Павлович, яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0849%. Посадова особа Фощан Сергій Іванович, яка займала посаду 
Член Правління, припинила повноваження. Володіє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,0092%. Усі особи, які припинили свої повноваження, перебували на 
посаді: 8 р. Рішення про обрання посадових осіб, які вказані нижче, прийнято на 
засіданні наглядової ради 19.04.2017р. Обрання посадових осіб виконано на 

підставі протоколу №1 від 19.04.2017р. Дудар Михайло Іванович обрано на по-
саду Голова Правління. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,10642%. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова наглядової 
ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК», генеральний директор ТОВ «Броварський 
ЗБК», голова правління ПрАТ «Броварський ЗБК». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 3700 акцій. Падій Микола Олексійович обрано на посаду 
Член Правління. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0662%. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ «БРО-
ВАРСЬКИЙ ЗБК», член правління ПрАТ «Броварський ЗБК». Розмір пакета ак-
цій емітента, які належать цій особі: 2300 акцій. Гуцалюк Наталія Федорівна об-
рано на посаду Член Правління. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 
0,0066%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: началь-
ник фінансового відділу ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК», член правління ПрАТ 
«Броварський ЗБК». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 230 
акцій. Стрельченко Микола Павлович обрано на посаду Член Правління. Воло-
діє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0849%. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний механік ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК», 
член правління ПрАТ «Броварський ЗБК». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 2950 акцій. Фощан Сергій Іванович обрано на посаду Член 
Правління. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0092%. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник формувального цеху 
ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК», член правління ПрАТ «Броварський ЗБК». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 320 акцій. Строк, на який обрані всі 
посадові особи: 3 р. Посадові особи, які припинили свої повноваження та об-
рані посадові особи, згоди на розкриття паспортних даних не надали та непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.

ІІІ. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правління – Дудар М.І., 20.04.2017р.
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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 «ТОРГТЕХНiКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 02064398
3. Місцезнаходження: 04050, Київ, пров. Косогірний, б. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 482-46-76, (044) 225-25-70
5. Електронна поштова адреса: info@torgtehnika.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.torgtehnika.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 20.04.2016) припи-

нено повноваження: 1) Директора Наумкiна Валентина Валентиновича (пас-
порт: серія СН номер 628320 виданий 09.12.1997 р. Московським РУ ГУ МВС 
України в м. Києв) на підставі закiнчення строку дiї повноважень. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 52,67%. Особа перебувала на посаді з 
10.02.2011р. 2) Голови Наглядової ради Іванченко Світлани Миколаївни на під-
ставі статті 32 Закону «Про АТ». Володiє часткою в статутному капіталі - 0,88%. 
Особа перебувала на посаді з 10.02.2011р. 3) Члена Наглядової ради Кузьмен-
чук Бориса Івановича (паспорт: серія СО номер 207062 виданий 30.08.1999 р. 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві) на підставі ст. 32 Закону «Про 
АТ». Володiє пакетом акцій у розмірі 26,56%. Особа перебувала на посаді з 
10.02.2011р. 4) Члена Наглядової ради Музичко Ірини Іванівни на підставі ст. 32 

Закону «Про АТ». Особа не володіє часткою у статутному капіталі та не є пред-
ставником акціонерів. Особа перебувала на посаді: з 21.04.2011р. 5) Ревізора 
Сухаревської Е.С. на підставі ч.1 ст. 73 Закону «Про АТ». Особа не володіє част-
кою у статутному капіталі та не є представником акціонерів. Особа перебувала 
на посаді з 21.04.2011 р. Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №1 
від 20.04.2016) обрано: 1)Директором товариства Наумкiна Андрія Валентино-
вича (паспорт: серія МЕ номер 765145 виданий 23.06.2006 р. Голосіївським МВ 
ГУ МВС України в м. Києві) строком на 5 років. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0,56%. 2) Члена Наглядової ради Іванченко Світлану Миколаївну – без-
строково. Володіє 203685 акціями., розмір пакета акцій – 0,88%. Попередні по-
сади: Голова Наглядової ради ПрАТ «Торгтехніка». 3) Члена Наглядової ради 
Онофрійчук Олександра Віталійовича – безстроково. Особа не володіє часткою 
у статутному капіталі товариства та не є представником акціонерів. Рішенням 
зборів Наглядової Ради (Протокол №1 від 20.04.2016) обрано: 1) Голову Нагля-
дової ради Наумкiна Валентина Валентиновича – безстроково. Володіє 
12191859 акціями., розмір пакета акцій – 52,67%. Попередні посади: Директор 
ПрАТ «Торгтехніка». 2) Ревізора Музичко Ірину Іванівна – безстроково. Попере-
дні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Торгтехніка». Усі перелічені посадові 
особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Ін-
формація щодо паспортних даних та попередніх посад не розголошуються на 
підставі відсутності згоди посадових осіб.

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

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

2. директор _________ Наумкін А.В.

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

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
"ТОРГТЕХНiКА", 02064398, 
пров. Косогiрний, буд. 4, Київ, 
Шевченкiвський, Київська область, 
04050, Україна, (044) 482-46-76

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

20.04.2017

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

www.torgtehnika.kiev.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітента цінних паперів за 2016 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
«ТЕЛЕРАдІОКОМПАНІЯ 
«ЄВРОсТудІЯ»,
код 24161825, адреса: 87500, 
Україна, Донецька область,  
м. Маріуполь, пр.Леніна,68 8-й 
поверх, тел. (0629) 52-70-25

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

20.04.2017

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

mariupolfm.com.ua

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. 1. 
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Київське автотранспортне 
пiдприємство бакалеї», 21534734, вул. Дегтярiвська, 29,  

м. Київ, 04119, (044) 4833942. 2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загальнодоступній інформаційній  
базі даних Комісії: 18.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
www.at-kapb.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КИЇВсьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ ПiдПРИЄМсТВО БАКАЛЕЇ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ МАРКЕТ» РІЧНА 
ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів I. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА- 
РИСТВО «ПЛАСТ МАРКЕТ», 25456847, 61001, м. Харків, вул. 
Тюрінська(Якіра) 3-а, кв.18; (057)7323494; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії: 21.04.2017р 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну у річну інформацію: https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010799341716

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПЛАсТ МАРКЕТ» 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних това-
риств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних папе-
рів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів за 2016 рік: 1. Повне найменування 
емітента:Приватне акцiонерне товариство «Сервiс», код за 

ЄДРПОУ:13558241, місцезнаходження:12201 Житомирська обл-ть,  
м. Радомишль Вул. Велика Житомирська, буд.2, міжміський код та теле-
фон емітента (04132) 421182; 2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:.  
19 квітня 2017 року; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www.radservis.ho.ua 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сЕРВiс»
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 РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
«НОВАТОР-сЕРВІс», 
14252171; проспект Миру,12  
м.Чернігів, 14000; (0462) 678420

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

20.04.2017

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

novator-s.pat.ua 

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИсТВО «уКРНАФТА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00135390
3. Місцезнаходження: 04053, М. КИЇВ, ШЕВчЕНКІВсьКИй РА-

йОН, ПРОВуЛОК НЕсТОРІВсьКИй, 3-5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5061201
5. Електронна поштова адреса: iSkoropad@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  

використовується емітентом для розкриття інформації:  
www.ukrnafta.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-
лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення: Рішення емітента про утворення, припинен-
ня його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі також Товариство, ПАТ «УКРНАФ-
ТА»), оформленим Протоколом №1/17 від 16 березня - 03 квітня 
2017 року, в зв'язку з економічною недоцільністю подальшого 
функціонування структурних одиниць (філій) ПАТ «УКРНАФТА» 
ліквідуються: УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, 
ЦЕНТР НОРМАТИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЦЕНТР 
ГЕОЛОГО-ТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Головною метою діяльності УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВА-
НИХ СИСТЕМ ТОВАРИСТВА (код: 05414835, місцезнаходження: 
04053, м. Київ, Шевченківський район, провулок Несторівський, 
будинок 3-5) була реалізація технічної політики Товариства з роз-

витку та удосконалення мереж виробничого зв’язку та передачі 
даних з метою забезпечення високого рівня автоматизації управ-
ління виробництвом та виробничими процесами.

Головною метою діяльності ЦЕНТРУ НОРМАТИВНО-
ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРИСТВА (код: 20564147, 
місцезнаходження: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалеж-
ності, будинок 93) було підвищення рівня нормування праці, 
ефективності використання матеріальних і паливно-
енергетичних ресурсів, вдосконалення організації праці на на-
уковій основі, промислово-санітарних досліджень за умовами 
праці та економічної роботи в структурних одиницях Товари-
ства, подальшого вдосконалення використання трудових ре-
сурсів і організації робіт; виготовлення іншої продукції, що за-
безпечує потреби ринку енергоресурсів, впровадження 
винаходів та інших новацій в різні сфери господарської діяль-
ності та міжнародного бізнесу.

Головною метою ЦЕНТРУ ГЕОЛОГО-ТЕМАТИЧНИХ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТОВАРИСТВА (код: 00147140, місцезнаходження: 04053, 
м. Київ, Шевченківський район, узвіз Кудрявський, будинок 5) було 
сприяння в забезпеченні максимальної ефективності геологороз-
відувальних робіт, поповнення ресурсної бази Товариства, контр-
олю її стану та ефективного використання, запровадження у ви-
робництво комп’ютерних технологій при створенні 
геолого-геофізичних моделей родовищ нафти і газу.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

2. Заступник Голови Правління, 
Головний фінансовий директор   Ірина Володимирівна Євець
20 квітня 2017 року

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«уКРНАФТА»

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

ли приватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2016 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИсТВО «МОРШИНсьКИй 
ЗАВОд МiНЕРАЛьНИХ ВОд 
«ОсКАР», 22415322; Львівська обл. , 82482, 
м. Моршин, вул.Геологiв,12 а; (03260) 6-22-88

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

20.04.2017

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

www.morshinska.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТО ВАРИсТВО "МОЛОдiЖ-
НИй ЖИТЛОВИй КОМП-
ЛЕКс iНТЕРНАЦiОНАЛiсТ"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01282609

3. Місцезнаходження емітента 62441 Харкiвська обл., Харкiвський 
район, село Циркуни вул. Кiрова, б. 24

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

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

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

soc@mgk.nord.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.mgk.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб 
емiтента

Посадова особа Директор Курило Сергiй Iванович припинено повнова-
ження 19.04.2017р. на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради 
(Рiшення б/н вiд 19.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повнова-
жень. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 38,2006 % (10407 шт.). Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-
тягом якого особа перебувала на посадi: з 17.04.2014 року. 

Посадова особа Директор Курило Сергiй Iванович обрано на посаду 
19.04.2017р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Рiшення б/н вiд 
19.04.2017р.), термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
38,2006 % (10407 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор 
ПрАТ «МЖК Iнтернацiоналiст».

директор ____________ Курило сергiй iванович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03112917
3. Місцезнаходження 29015 м. Хмельницький Проспект Миру, 102
4. Міжміський код, телефон та факс (0382)78-50-55 (0382)78-96-75
5. Електронна поштова адреса hm-avtosvit@infocom.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів

ii. Текст повідомлення 
1)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договорів поставки авто-
мобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилер-
ських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТО-
МОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 
39 000 000,00 грн. (тридцять дев’ять мільйони гривень 00 копійок); Ринко-
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначе-
на на дату прийняття рішення: 39000 тис. грн. ; Гранична сукупність вар-
тості правочинів: 39000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,43318%; 
Загальна кількість голосуючих акцій:1 421 905 ; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 132 948 ; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:1 132 948 ; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

2)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки авто-
мобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткові угоди до раніше укладе-
них дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з 
ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загаль-
ну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гри-
вень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предме-
том правочину, визначена на дату прийняття рішення:13000 тис. грн.; 
Гранична сукупність вартості правочинів: 13000 тис. грн; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 19,14439%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення:1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення: 0.

3)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки авто-
мобілів марки «CHERY» та/або додаткові угоди до раніше укладених ди-
лерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ 
АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не пе-
ревищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); Ринко-
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначе-
на на дату прийняття рішення:10000 тис. грн.; Гранична сукупність 
вартості правочинів: 10000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,72646%; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:1 132 948; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-
ня: 0.

4)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомо-
білів марки «KIA» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських 
договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або 
іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує  
63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок); Ринкова 
вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на 
дату прийняття рішення: 63000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості пра-
вочинів: 63000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 92,77667%; Загальна кількість го-
лосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 1 132 948 ; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

5)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв:Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки авто-
мобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткові угоди до раніше 
укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки 
«MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною 
особою на загальну суму, що не перевищує 259 000 000,00 грн. (двісті 
п’ятдесят дев’ять мільйони гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна 
або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прий-
няття рішення:259000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 
259000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 381,41521%; Загальна кількість го-
лосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах:1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

6)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: Загальні бори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазна-
ченням, зокрема, їх характеру: кредитні договори з фінансовими установа-
ми, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок 
мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою То-
вариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн.; Гранична сукуп-
ність вартості правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношен-
ня граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 58,90582%; За-
гальна кількість голосуючих акцій:1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах:1 132 948; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:1 132 948; Кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення:0 .

7)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінан-
совими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за 
зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається 
в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті 
мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою 
Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом 
правочину, визначена на дату прийняття рішення:200000 тис. грн.; Гра-
нична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн; Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 294,52912%; Загальна кількість голосуючих акцій:1 421 905; Кіль-
кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «про-
ти» прийняття рішення:0 .

8)Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, 
що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із 
зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінан-
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сової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує  
100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визна-
чених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або по-
слуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рі-
шення: 100000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів:  
100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках): 147,26456%; Загальна кількість го-

лосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах:1 132 948 ; Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення:1 132 948; Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

2. Генеральний директор Підмурняк О.В. 20.04.2017

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23354002

3. Місцезнаходження емітента 85053 Донецька область, 
Добропiльський район, селище 
Дорожнє станцiя Мерцалово

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)4903318 (044)4903317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Iryna.Vitvitska@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.clays.prat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Повноваження Голова Наглядової Ради Жан-Люк Делершнайдер (Mr. 

Jean-Luc Deleersnyder) (паспорт: серiя EM номер 213333, виданий Вас-
мюнстер, Бельгiя, 20.02.2015р., громадянин Бельгiї) припинено 18.04.2017 
р. (дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загаль-
ними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог 
Статуту. 

Повноваження Член Наглядової Ради Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix 
Moreno Diaz) (паспорт: серiя AAC номер 777500, виданий Iспанiя, DGP-
29661N6P1, 27.12.2010р., громадянин Iспанiї) припинено 18.04.2017 р.
(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загальни-
ми зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог 
Статуту.

Повноваження Член Наглядової Ради Бернар Рєспо (Mr. Bernard 
Respaut) (паспорт: серiя EM номер 211210 виданий Оверейсе, Бельгiя, 
13.01.2015р., громадянин Бельгiї) припинено 18.04.2017 р.(дата вчинен-
ня дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа 
перебувала на посадi - з 10.04.2015. Рiшення прийнято Загальними збо-
рами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у 
зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень вiдповiдно до вимог 
Статуту. 

Повноваження Ревiзор Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John 

Woodhouse) (паспорт: серiя P GBR номер 707578146, виданий 
03.11.2010р., громадянин Великобританiї) припинено 18.04.2017 р.
(дата вчинення дiї 18.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, про-
тягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2012. Рiшення при-
йнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 18.04.2017р. (протокол №2 
вiд 18.04.2017р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень 
вiдповiдно до вимог Статуту. 

Член Наглядової Ради Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc 
Deleersnyder) (паспорт: серiя EM номер 213333, виданий Васмюнстер, 
Бельгiя, 20.02.2015р., громадянин Бельгiї) обраний 18.04.2017 р. (дата 
вчинення дiї 18.04.2017). Член Наглядової Жан - Люк Делершнайдер є 
представником акцiонера Watts Blake Bearne International Holdings BV, 
Netherlands. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 
строком на 3 (три) роки з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа за останнi 5 рокiв - Компанiя SCR-Sibelco NV, Головний 
операцiйний директор; ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» Голова Наглядової 
Ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 
вiд 18.04.2017р.).

Член Наглядової Ради Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz) 
(паспорт:серiя AAC номер 777500, виданий Iспанiя, DGP-29661N6P1, 
27.12.2010р., громадянин Iспанiї) обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 
18.04.2017). Член Нагладової ради Фелiкс Морено Дiаз є представником 
акцiонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Netherlands. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - строком на 3 (три) роки з 
18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 
Вiце-президент з фiнансiв. Рiшення прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.). 

Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) (серiя EN 
номер 334577, виданий 22.09.2016, Схотен, Бельгiя, громадянка Бельгiї) 
обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 18.04.2017). Член Наглядової Ради 
Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) є представником акцiонера World 
Ceramic Mineral B.V., Netherlands. Акцiями Товариства не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
обрано особу - строком на 3 (три) роки з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: SCR-Sibelco NV, Головний юридичний 
радник. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 
вiд 18.04.2017р.). 

Ревiзор Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) (паспорт: 
серiя P GBR номер 707578146 виданий Великобританiя 03.11.2010р., гро-
мадянин Великобританiї) обрано 18.04.2017 р. (дата вчинення дiї 
18.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - стро-
ком на 5 (п’ять) рокiв з 18.04.2017 року. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
за останнi 5 рокiв - фiнансовий контролер. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.).

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Ткач iгор Васильович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ГЛИНИ дОНБАсу»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ла-
ура», 22797915, Україна, 18003, Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Енгельса, 
114/42, (0472) 64-04-66

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em22797915.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЛАуРА»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТО ВАРИ с ТВО «ФІРМА 
«АЕРОШЛЯХБуд», код за 
ЄДРПОУ 22891229, вул.Волинська, 
67, м.Київ, 03151, (044) 249-03-28

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

18.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.aerobud.emit.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Аудиторська фірма ТОВ 
«Юрхолдінг-Аудит», код за 
ЄДРПОУ 32736376

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата прове-
дення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 65,12% до загальної кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень з 
питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів. 4. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 6. Про прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 8. Про розподіл при-
бутку і збитків Товариства за 2015 рік.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 10. Про визначен-
ня основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань 
порядку денного не  подавалось; Результати розгляду питань порядку денно-
го: З усіх питань порядку денного рішення прийняті.
6. Інформація про дивіденди. За звітний період дивіденди не виплачувались. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента тис.грн.
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 2036 1996
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1009 1045
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 953 909
Грошові кошти та їх еквіваленти 59 27
Власний капітал 1758 1755
Статутний капітал 13 13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -126 -129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 278 241
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,05 -1,44
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,05 -1,44

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 53998 53998
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

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 «МАРiуПОЛь-
АВТО», код за ЄДРПОУ 05419643,  
вул. Макара Мазая, 6, м.Маріуполь, 
Донецька область, 87531, (0629) 47-32-61

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

21.04.2017

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

www.maryupolavto.emit.com.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів 

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

міжміський код та телефон емітента ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ», 01332135, вул. Ви-
борзька буд.103, мiсто Київ, Солом»янський, Київська область, 03067, 
(044) 408-57-80

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра  – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНА-
РОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 14.04.2016 року. Кворум зборів: 93,1035769407% до загаль-
ної кількості голосів. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних Збо-
рах: 1.Обрання членів лiчильної комiсiї.Обрання Голови та секретаря збо-
рів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборiв.  
2.Розгляд звіту голови правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної 
комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження ви-
сновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік. 3.Затвердження рiчного звiту та балан-
су Товариства за 2015 рiк. 4.Розподіл прибутку товариства за 2015 рік з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Відкликання складу Нагля-
дової ради. 6. Обрання членів Наглядової ради. 

Результати розгляду питань: Звіт Правління , звіт Наглядової ради, звіт 
Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності То-
вариства за 2015 рік затверджено одноголосно, робота Правління визна-
на задовільною- одноголосно. Затверджено висновки Ревізійної комісії за 
підсумками перевірки фінансово-господарськой діяльності Товариства за 
2015 рік- одноголосно. Річний звіт та баланс товариства за 2015 рік за-
тверджено одноголосно. Прибуток у сумі 139188 розподілити наступним 
чином- 73182 грн. направити у резервний фонд, 66006грн. направити на 
покриття збитків товариства за підсумками минулих років - за 1646484 
голосів (99,97814%) проти 360 голосів ( 0,021859%). Припинено повнова-
ження Наглядової ради у складі Голова ради Медін Ю.С., члени ради Ів-
женко В.В., Василенко І.Б., Медін В.С., Синюк Г.А. - одноголосно. Обрано 
у склад Наглядової ради: Медін Юрий Станіславович - одноголосно, Ів-
женко Володимир Васильович - одноголосно, Василенко Ірина Борисівна 
- одноголосно, Медін Віталій Станіславович_ одноголосно, Шкляр Андрій 
Васильович- одноголосно.

6. Інформація про дивіденди. 
Рішення про виплату дивідендів Зборами не приймалось. Чистий при-

буток у сумі 188067 грн. вирішено направити на покриття збитків попере-
дніх років та на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи у 
2016 році не нараховуются.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 13617 9746
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

12355 7548

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 459 419
Сумарна дебіторська заборгованість 358 408
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 65
Власний капітал 7446 2734
Статутний капітал 488 488
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

51 -64

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3785 4997
Поточні зобов'язання і забезпечення 2386 2015
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,1 0,07

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

0,1 0,07

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1951528 1951528
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента -  
ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПА-

ТОКОВИй КОМБІНАТ»
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКО-
ВИЙ КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

00383372 

1.4.Місцезнаходження емітента Україна, 51650, Дніпропетровська область, 
Верхньодніпровський район, смт. Дніпров-
ське, вул. Олександра Островського,11

1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(05658) 47-111

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

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

secretar@dkpk.dp.ua 

1.8. Дата вчинення події 19 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1.Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Майстренко Олек-
сандр Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш 
ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами 
акціонерів Товариства. Майстренко О. В. акціями Товариства не володіє. 
Майстренко О. В. є представником акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 
(ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє  
511 086 378 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною 
вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статутного 
капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Вдовиченко Олек-
сандр Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у 
статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товари-
ства. Вдовиченко О. Г. володіє 246 шт. простих іменних акцій, загальною номі-
нальною вартістю 61 грн. 50 коп., що становить 0, 000047 % від статутного 
капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3.Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Наглядової ради Товариства Порошенко Олексій Іванович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) . Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Порошен-
ко О. І. акціями Товариства не володіє. Порошенко О. І. є представником 
акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцез-
находження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ 
ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 шт. простих іменних акцій Товари-
ства, загальною номінальною вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що стано-
вить 98, 82 % від статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на 
даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.4.Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Наглядової ради Товариства Марченко Ігор Вікторович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рішення: про-
позиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товари-
ства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Марченко І. В. акціями 
Товариства не володіє. Марченко І. В. є представником акціонера емітента - 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС 
КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, 
вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє  
511 086 378 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною 
вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статутного капі-
талу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5.Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Наглядової ради Товариства Сємушина Людмила Олександрівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рішен-
ня: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Сємушина Л. О. 
акціями Товариства не володіє. Сємушина Л. О. є представником акціонера 
емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ 
ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, 
м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» воло-
діє 511 086 378 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною 
вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статутного капіта-
лу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Голова Ревізійної комісії Товариства Пухова Людмила Олександрівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Това-
риства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
няття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Пухова Л. О. акція-
ми Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 
днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Ревізійної комісії Товариства Васькіна Ольга Григорівна (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рішення: 
пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Ваські-
на  О. Г. володіє 744 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною 
вартістю 186 грн. 00 коп., що складає 0,000143 % від статутного капіталу 
Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНь:

Член Ревізійної комісії Товариства Діхтяр Віталій Леонідович (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рішення: пропо-
зиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішен-
ня загальними зборами акціонерів Товариства. Діхтяр В. Л. акціями Товари-
ства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Товариства Майстренко Олександр Володимирович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до 
наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рі-
шення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прий-
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няття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний Директор ПАТ «ДНІПРОВ-
СЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»; Голова Наглядової ради ПАТ 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ». Майстренко О. В. акці-
ями Товариства не володіє. Майстренко О. В. є представником акціонера емітен-
та - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС 
КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. 
Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 
шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 127 771 
594 грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статутного капіталу Товариства. Май-
стренко О. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Товариства Вдовиченко Олександр Григорович (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: пропо-
зиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Торговий дім «Інтеркорн». Вдовиченко 
О. Г. володіє 246 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 61 
грн. 50 коп., що становить 0, 000047 % від статутного капіталу Товариства. Вдо-
виченко О. Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Товариства Порошенко Олексій Іванович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) , обраний на строк до наступних 
річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: пропо-
зиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕС-
СЕТС КЕПІТАЛ». Порошенко О. І. акціями Товариства не володіє.  
Порошенко О. І. є представником акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 
33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ 
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 шт. простих іменних акцій То-
вариства, загальною номінальною вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що стано-
вить 98, 82 % від статутного капіталу Товариства. Порошенко О. І. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Товариства Марченко Ігор Вікторович (особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до наступних річних 
загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція ак-
ціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрун-
тування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загаль-
ними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років: технічний директор ТОВ «ТД «Крахмалопродукт»; технічний 
директор ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна»; технічний директор ТОВ «Інтерстарч 
Україна». Марченко І. В. акціями Товариства не володіє. Марченко І. В. є пред-
ставником акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнахо-
дження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС 
КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною 
номінальною вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статут-
ного капіталу Товариства. Марченко І. В. непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Наглядової ради Товариства Сємушина Людмила Олександрівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до наступ-
них річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: про-
позиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п’яти років: економіст з планування ТОВ «ТД «Крахмалопродукт»; 
економіст з планування ТОВ «Інтерстарч Україна». Сємушина Л. О. акціями То-
вариства не володіє. Сємушина Л. О. є представником акціонера емітента - ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» 
(ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 шт. 
простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 127 771 594 

грн. 50 коп., що становить 98, 82 % від статутного капіталу Товариства. Сємуши-
на Л. О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Ревізійної комісії Товариства Пухова Людмила Олександрівна (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до на-
ступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рі-
шення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному 
капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші по-
сади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер першої ка-
тегорії ТОВ «ТД «Крахмалопродукт». Особа акціями Товариства не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.15. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Ревізійної комісії Товариства Васькіна Ольга Григорівна (особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до наступних річ-
них загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: пропо-
зиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішен-
ня загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: економіст ТОВ «ТД «Інтерстарч Україна». Вась-
кіна О. Г. володіє 744 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартіс-
тю 186 грн. 00 коп., що складає 0,000143 % від статутного капіталу Товариства. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.16. Річними загальними зборами акціонерів ПуБЛІчНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИсТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй 
КОМБІНАТ» 19 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Ревізійної комісії Товариства Діхтяр Віталій Леонідович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на строк до наступ-
них річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішен-
ня: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші поса-
ди, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник адміністра-
тивного відділу ПАТ ««ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІ-
НАТ». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

2.17.Наглядовою радою ПуБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
сТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 19 квітня 
2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Голова Наглядової ради Товариства Майстренко Олександр Володими-
рович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обраний на 
строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава 
такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови На-
глядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами 
акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний Директор ПАТ «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»; Голова Наглядової 
ради ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ». Май-
стренко О. В. акціями Товариства не володіє. Майстренко О. В. є представ-
ником акціонера емітента - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідент. код юр. особи 33549199, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ 
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 511 086 378 шт. простих іменних акцій 
Товариства, загальною номінальною вартістю 127 771 594 грн. 50 коп., що 
становить 98, 82 % від статутного капіталу Товариства. Майстренко О. В. 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.18.Ревізійною комісією ПуБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
сТВА «дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 19 квітня 
2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Голова Ревізійної комісії Товариства Пухова Людмила Олександрівна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрана на строк до 
наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава такого 
рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної 
комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціоне-
рів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення Ревізійною комісією Товариства. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх п’яти років: бухгалтер першої категорії ТОВ «ТД «Крахма-
лопродукт». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Генеральний директор ПуБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 
«дНІПРОВсьКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» Василько О.Л.
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів
за 2016 рік

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

код та телефон емітента ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «БІЛОЦЕРКІВсьКИй ЗАВОд ГуМОВИХ ТЕХНІч-
НИХ ВИРОБІВ», код 00152448, 09100,Київська обл.., м.Біла Церква, 
вул..Леваневського,85,тел.(04563)7-33-77. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
21.04.2017 року. Адреса сторінки в мережі Інтернет,на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію 00152448.smida.gov.ua Найменування аудиторської 
фірми, якою проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеже-
ною відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит ХХІ – Київщина» (код 
30160928), що розташоване за адресою: Київська обл., м.Вишневе, вул. Жов-
тнева, 23. Інформація про загальні збори Чергові загальні збори акціонерів 
відбулися 20.04.2017 року. На зборах розглянуті наступні питання: 1.Обрання 
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загаль-
них зборах акціонерів товариства.2.Обрання головуючого та секретаря за-
гальних зборів акціонерів товариства.3.Затвердження порядку ведення (ре-
гламенту) загальних зборів акціонерів товариства. 4.Звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та 
прийняття рішення за наслідками його розгляду.5.Звіт Наглядової ради това-
риства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.6.Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії това-
риства за 2016 рік. 7.Затвердження річного звіту товариства за 2016 
рік.8.Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи товари-
ства у 2016 році.9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства 
на 2017 рік. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивіденди не приймались.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

за міжнародними стандартами фінансової звітності (тис. грн.) 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів 18166 19922
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1165 1392
Довгострокові фінансові інвестиції 15588 15588
Запаси 870 1174
Сумарна дебіторська заборгованість 47 46
Грошові кошти та їх еквіваленти - 22
Власний капітал 1039 2353
Статутний капітал 17911 17911
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -16872 -15606
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 17127 17569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. -0,01767 -0,03295
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0,01767 -0,03295

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 71653944 71653944
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна 
вартість 

0,0 0,0

у відсотках від статутного 
капіталу 

 0,0 0,0

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

0,0 0,0

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова правління  Кліщар В.Л.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВАРИсТВО З ОБМЕЖЕ-
НОю ВiдПОВiдАЛьНiсТю
"БудiВЕЛьНА КОМПАНiЯ 
"МiсьКЖИТЛОБуд", 
30153713, 
04073, мiсто Київ, вул. Скляренка, 
будинок 5, (044) 289-20-74

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

20.04.2017

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

http://mjb.com.ua/ua/pro_kompaniyu/
finansovi_pokazniki

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», 
35316245

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 119847 181784
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16286 18820
Довгострокові фінансові інвестиції 191 191
Запаси 74615 85559
Сумарна дебіторська заборгованість 21911 62979
Грошові кошти та їх еквіваленти 1751 1731
Власний капітал -90801 -101617
Статутний капітал 9170 9170
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -99971 -110787
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 3255
Поточні зобов'язання і забезпечення 210648 280146
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(Зміна складу посадових осіб емітента) 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КОМПАНІЯ З уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ПЕРЕВЕсЛО». Код за ЄДРПОУ 33751259
1. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул.Сахарова,буд.43 к.303
2. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2977901 
3. Електронна поштова адреса: yivanchenko@comfort.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.pereveslo.ua
Текст повідомлення

Вiдповiдно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компа-
нія з управління активами «Перевесло», (код за ЄДРПОУ 33751259), від 
17.04 2017 р. припинено повноваження Голови правління Іванченко Яни 
Олександрівни у зв’язку зі зміною виконавчого органу з Правління на одно-
осібний орган управління - Директора. На посаді перебувала з 31.08.2013 
р. Володіє часткою у статутному капіталу ПрАТ «Компанія з управління ак-
тивами «Перевесло» у розмірі 4,662%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«Компанія з управління активами «Перевесло», (код за ЄДРПОУ 
33751259), від 17.04 2017 р. припинено повноваження Заступника Го-
лови правління Кадушкевича Володимира Євгеновича у зв’язку зі змі-
ною виконавчого органу з Правління на одноосібний орган управління. 
На посаді перебував з 30.04.2014р. Володіє часткою у статутному ка-
піталу ПрАТ «Компанія з управління активами «Перевесло» у розмірі 
9,9333%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдповiдно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Компа-

нія з управління активами «Перевесло», (код за ЄДРПОУ 33751259), від 
17.04 2017 р. прийнято рішення про зміну органу управління на одноосіб-
ний - Директора, та призначено на цю посаду Іванченко Яну Олександрів-
ну. Попередні посади, які обіймала особа попередні п’ять років: з 31.08.2013 
року - Голова правління ПрАТ «КУА «Перевесло». Володіє часткою у ста-
тутному капіталу ПрАТ «Компанія з управління активами «Перевесло» у 
розмірі 9,9333%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має
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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 
"КОРдЕЛiВсьКИй ОБЛАс-
НИй МiЖГОсПОдАРсьКИй 
КОМБiКОРМОВИй ЗАВОд"

2. Код за ЄДРПОУ 00721780
3. Місцезнаходження 22445, Вiнницька обл., Калинiвський 

р-н, с. Корделiвка,, вул. Київська, 1-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0433333244 0433333244

5. Електронна поштова адреса alexdnl@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://kkz.vioil.com/

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

дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призначе-

но, 
звільнено, 
обрано або 
припинено 
повнова-

ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи або 
ідентифі-
каційний 

код за 
ЄдРПОу 
юридич-
ної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено 

повноважен-
ня

Член 
Наглядової 

ради

Слободянюк 
Олена 

Василiвна

д/н д/н
д/н

0.000008

Зміст інформації:
19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради Слободянюк Олени Василiвни, у 
зв’язку з закiнченням строку дiї її повноважень. Iнформацiя про посадову 
особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000008 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не являється 
представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
19.04.2017 припинено 

повноважен-
ня

Член 
Наглядової 

ради

Куца Лариса 
Павлiвна

д/н д/н
д/н

0.000016

Зміст інформації:
19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) припинено по-
вноваження члена Наглядової ради Куцої Лариси Павлiвни, у зв’язку з 
закiнченням строку дiї її повноважень. Iнформацiя про посадову особу: є 
акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000016 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не являється 
представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
19.04.2017 припинено 

повноважен-
ня

Голова 
Наглядової 

ради

Дода 
Наталя 

Михайлiвна

д/н д/н
д/н

0.013338

Зміст інформації:

19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено по-
вноваження Голови Наглядової ради Доди Наталi Михайлiвни у зв’язку з 
закiнченням строку дiї її повноважень. Iнформацiя про посадову особу: є 
акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.013338 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, протягом якого перебувала на посадi - 3 роки, згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не являється 
представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
19.04.2017 обрано Член Нагля-

дової ради
Куца Лариса 

Павлiвна
д/н д/н

д/н
0.000016

Зміст інформації:
19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) обрано на по-
саду члена Наглядової ради з 19.04.2017 року Куцу Ларису Павлiвну, в 
зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядо-
вої ради повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: 
є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000016 
вiдсоткiв; непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - 
вiдсутня; строк, на який призначено - три роки; посади, якi обiймав про-
тягом останнiх п’яти рокiв – з 2011 року ПП «Вектор-М», начальник вiддiлу 
бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi, згоди на роз-
криття паспортних даних не надав. Посадова особа не являється пред-
ставником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.
19.04.2017 обрано Член 

Наглядової 
ради

Слободянюк 
Олена 

Василiвна

д/н д/н
д/н

0.000008

Зміст інформації:
19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) обрано на посаду 
члена Наглядової ради з 19.04.2017 року Слободянюк Олену Василiвну, в 
зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової 
ради повноваження яких припинено. Iнформацiя про посадову особу: є 
акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000008 вiдсоткiв; 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на 
який призначено - три роки; посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв – з 2011-2013 роки ПП «Вектор-М» начальник вiддiлу кадрiв, 2013 рiк 
ТОВ «Агроiнтер» начальник вiддiлу кадрiв, з 2011 за сумiсництвом ТОВ « ДI 
ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» iнспектор з кадрiв, згоди на розкриття паспортних да-
них не надала. Посадова особа не являється представником акцiонера, не 
являється представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.
19.04.2017 обрано Голова 

Наглядової 
ради

Дода 
Наталя 

Михайлiвна

д/н д/н
д/н

0.013338

Зміст інформації:
19.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства «Корделiвський обласний мiжгосподарський 
комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19.04.2017 року) обрано до складу 
членiв Наглядової ради з 19.04.2017 року Доду Наталю Михайлiвну, в зв’язку з 
необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради по-
вноваження яких припинено. 19.04.2017 року рiшенням Наглядової ради това-
риства (Протокол № 19-04/17 вiд 19.04.2017 року) обрано на посаду Голови 
Наглядової ради з 19.04.2017 року Доду Наталю Михайлiвну, в зв’язку з 
необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Голови Наглядової ради по-
вноваження якої припинено. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; 
частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.013338 вiдсоткiв; непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня; строк, на який призна-
чено - три роки; посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – завiдуюча 
механiзованими складами сировини Приватного акцiонерного товариства 
«Корделiвський обласний мiжгосподарський комбiкормовий завод»; згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не являється пред-
ставником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором.

Голова Правління _______ данилевич О.с.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «За-
вод пакувальних машин «УпМАШ», 31278290, Україна, 18030, Черкаська 
обл. м. Черкаси, вул. Чехова, 104, 0472736842

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЗАВОд ПАКуВАЛьНИХ МАШИН «упМАШ»

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



№76, 21 квітня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

41

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО 
"КОРдЕЛiВсьКИй ОБЛАс-
НИй МiЖГОсПОдАРсьКИй 
КОМБiКОРМОВИй ЗАВОд"

2. Код за ЄДРПОУ 00721780
3. Місцезнаходження 22445, Вiнницька обл., Калинiвський 

р-н, с. Корделiвка,, вул. Київська, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс 0433333244 0433333244
5. Електронна поштова адреса alexdnl@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://kkz.vioil.com/

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

№ 
з/п

дата 
прийняття 

рішення

Гранична 
сукуп-
ність 

вартості 
правочи-
нів (тис. 

грн)

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності (тис. 

грн)

співвідношення 
граничної сукупності 

вартості правочинів до 
вартості активів емітента 

за даними останньої 
річної фінансової 

звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5

1 19.04.2017 500000 67740 738.116327
Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 19 квiтня 2017 року.
2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Корделiвський обласний 
мiжгосподарський комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19 квiтня 2017 
року).
3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо на-
дається згода щодо укладання правочинiв (включаючи, але не обмежую-
чись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, за-
ставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 
таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, 
що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступ-
них рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття За-
гальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. 
4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000 000 ,00 (п’ятсот 
мiльйонiв) гривень включно.

5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 67740 тис. грн. (шiстдесят сiм мiльйонiв сiмсот сорок тисяч 
гривень).
6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 738.116327.
7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9 872 966.
8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних 
зборах: 9870085 шт.
9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
9870085 шт.
10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.
2 19.04.2017 10000 67740 14.762327
Зміст інформації:
1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв: 19 квiтня 2017 року.
2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Корделiвський обласний 
мiжгосподарський комбiкормовий завод» (Протокол № 1 вiд 19 квiтня 2017 
року).
3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо на-
дається згода щодо укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних з 
придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та отри-
манням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що 
є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи 
правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товари-
ства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до прове-
дення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до 
прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питан-
ня. 
4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) 
гривень включно.
5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 
67740 тис. грн.( шiстдесят сiм мiльйонiв сiмсот сорок тисяч гривень ).
6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках): 14.762327.
7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 9 872 966
8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних збо-
рах: шт. 9870085.
9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
шт. 9870085.
10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 шт.

Голова Правління _______ данилевич О.с.

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Кам'янське автотранспортне пiдприємство 17142», 03562721, Україна, 
20800, Черкаська обл. Камянський р-н, м.Кам'янка, вул. Заводська, 4, 
0473262447

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: em03562721.ab.ck.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КАМ’ЯНсьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ ПiдПРИЄМсТВО 17142»

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 «ХМЕЛьНИччИНА-АВТО»

2. Код за ЄДРПОУ 03112917
3. Місцезнаходження 29015 м. Хмельницький Проспект Миру, 102
4. Міжміський код, телефон та факс(0382)78-50-55 (0382)78-96-75
5. Електронна поштова адреса hm-avtosvit@infocom.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 

20.04.2017 р.Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засі-
дання Наглядової Ради Товариства (Протокол № 20/04/2017-1 вiд 
20.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення На-
глядовою радою Товариства.Козіс Олександр Миколайович (не надана зго-
да фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голо-
ва Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом ак-
цій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Строк, на який обрано особу: до переобрання.Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління.Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.Представник акціоне-
ра АТ «Українська автомобільна корпорація».

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 Підмурняк О.В. 20.04.2017
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Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
"ЕКсПЕРИМЕНТАЛьНО-
МЕХАНiчНИй ЗАВОд", 05423432, 
36007 Полтавська область, м. Полтава, 
вул. Ковпака, буд. 21, 0532661608

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

20.04.2017

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

www.poltavaemz.com.ua

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 "ЗАХiдНА 
ПРОМИсЛОВА ГРуПА"

2. Код за ЄДРПОУ 32831296
3. Місцезнаходження 45400, Нововолинськ, 

Островського, 64
4. Міжміський код, телефон та 
факс

03344 44635 03344 24852

5. Електронна поштова 
адреса

info@zpg.in.ua

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

http://zpg.in.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна промислова група», якi 

вiдбулися 20 квiтня 2017р. прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за 
пiдсумками дiяльностi за 2016 рiк та затверджено дату складання перелiку 
осiб, що мають право на отримання дивiдендiв: 18.06. 2017 року. Загаль-
ними зборами прийнято:

- затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2016 рiк у сумi 761250грн.;
- затвердити розмiр виплати дивiдендiв на 1 (одну) просту акцiю у 

розмiрi – 2927,88 грн.;
- затвердити строк виплати дивiдендiв: до 20.09.2017року;
- виплата дивiдендiв акцiонерам, що мають право на отримання 

дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства здiйснюється виключно гро-
шовими коштами в нацiональнiй валютi України;

- встановити спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам, а 
саме направлення вiдповiдних сум коштiв шляхом переказу цих коштiв 
Товариством на банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. У разi вiдсутностi 
iнформацiї про такi рахунки перерахунок здiйснити шляхом поштових 
переказiв на адреси акцiонерiв.

- Затвердити порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв 
в повному обсязi пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання 
дивiдендiв.

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

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

2. Найменування посади голова правлiння Луцик В.А. 20.04.2017

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 «чЕРНІГІВ-
сьКИй РІчКОВИй ПОРТ»

2. Код за ЄДРПОУ 03150220
3. Місцезнаходження 14000, Чернігівська обл., місто 

Чернігів, вулиця Підвальна, будинок 
23

4. Міжміський код, телефон та факс тел: (04622)4-12-70, 
факс: (04622)4-00-61

5. Електронна поштова адреса DesnaPort@mail.cn.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://chernіgіvrіverport.pat.ua/emіtents 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
Публічне акціонерне товариство «Чернігівський річковий порт» (надалі - То-

вариство) 19.04.2017 року отримало від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» 
перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного 
товариства, відповідно до якого з’ясувалося, що інформацію про власників ак-
цій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій змінено, а саме:

- розмір частки акціонера Публічного акціонерного товариства «Судно-
плавна компанія «Укррічфлот», код за ЄДРПОУ 00017733, місцезнаходжен-
ня: вул. Електриків, буд. 8, м. Київ, 04071, в загальній кількості акцій стано-
вить 4303495 (чотири мільйони триста три тисячі чотириста дев’яносто 
п’ять) простих іменних акцій Товариства, тобто 99,2645% відсотків від за-
гальної кількості акцій, та 4303495 (чотири мільйони триста три тисячі чоти-
риста дев’яносто п’ять) простих іменних голосуючих акцій Товариства, тоб-
то 99,99656% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

До зміни пакету акцій розмір частки становив 4303497 (чотири мільйо-
ни триста три тисячі чотириста дев’яносто сім) простих іменних акцій То-
вариства, тобто 99,2646% відсотків від загальної кількості акцій, та 
4303497 (чотири мільйони триста три тисячі чотириста дев’яносто сім) 
простих іменних голосуючих акцій Товариства, тобто 99,9966 % від за-
гальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

2. Генеральний директор _________
(підпис)

О.В. Рождьонний
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента за 2016 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський телефон: ПАТ «КИЇВсьКИй ЗАВОд АВТОМАТИ-
КИ», 14309356, 04116, Київ, Старокиївська, 10 (044)483-29-84. 2. Дата 
розкриття річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/kza. 
4. Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ 
«БЕНТАМС АУДИТ», 40182892. 5. Інформація про загальні збори: у звіт-
ному періоді збори не проводились.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис.грн.)
Найменування показника Період

попередній звітний
Усього активів 183711 146217
Основні засоби (за залишковою вартістю) 22878 20202
Запаси 68734 36355
Сумарна дебіторська заборгованість 9011 18390
Грошові кошти та їх еквіваленти 74826 68654
Власний капітал 68877 71160
Статутний капітал 25916 25916
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8792 11075
Поточні зобов'язання 114834 75057
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0.09318 0.07938

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 103664000 103664000
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Річна інформація емітента цінних паперів  І. Основні відомості про емітента 
1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента : ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «КИЇВПОЛiГРАФМАШ», 00242909 , вул.Тульчинська , 6 ,  
м.Київ ,Подiльський , 04080, Україна, (044)4685211. 2.Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
:21.04.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію : http://www.poligraphmash.com.ua 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), 
якою проведений аудит фінансової звітності : АФ ТОВ «Аналiтик-профiт», 
22930981 5. Інформація про загальні збори : Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення:26.04.2016 року. Кворум зборів : 99,346%. Питання порядку 
денного: Питання порядку денного: 1. Обрання Лiчильної комiсiї.2. Затверджен-
ня регламенту рiчних Загальних зборiв .3. Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та його 
затвердження .4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та його 
затвердження.5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та його 
затвердження.6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 
рiк.7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 
2015 роцi. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.  
9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства i найменування Товариства. 
10.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новiй редакцiї.11. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства шля-
хом затвердження їх у новiй редакцiї.12. Про продовження повноважень поса-
дових осiб Товариства. Особи,що подавали пропозицiї до перелiку питань по-
рядку денного-особи вiдсутнi. Результати розгляду питань порядку денного : 
обрано лiчильну комiсiю;затверджено регламент роботи ; затвердженi звiти Ге-
нерального директора, Наглядової ради , Ревiзiйної комiсiї Товариства та рiчна 
фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 рiк ;прибуток за підсумками роботи То-
вариства у 2015 році не розподіляти; попередньо схвалено та надано згоду на 
вчинення значних правочинiв ;визначені тип товариства та найменування - 
Приватне акцiонерне товариство «Київполiграфмаш» ; затверджені змiни до 
Статуту та Положень Товариства шляхом викладання їх в новiй редакції ; про-
довжені повноваження посадових осіб Товариства . Всі рішення були прийня-
ти100% голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах. 6. 
Інформація про дивіденди. Дивіденди за попередній та звітний рік не нарахову-
вались та не сплачувались. II. Основні показники фінансово-господарської ді-
яльності підприємства Найменування показникаПеріодзвітнийпопередній
Усього активів 25707 24762
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9371 9823
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14335 12278
Сумарна дебіторська заборгованість 1076 1110
Грошові кошти та їх еквіваленти 37 175
Власний капітал 18213 18190
Статутний капітал 3214 3214
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1049 1026
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 7494 6572
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.01431 0.01307
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн) 0.01431 0.01307
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1606800 1606800
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 
загальна номінальна вартість  0  0 
у відсотках від статутного капіталу  0  0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних 
випусків протягом періоду 0 0

Генеральний директор  В.П.Максименко

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЛОКАчИН-
сьКИй ХЛiБОЗАВОд», 
00377118Волинська , Локачинський, 45500, 
смт. Локачi,, вул. Степова, 27. 03374 21304,

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

20.04.2017

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

lokachi-xlib.at.ua

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЯГОТИН-
сьКИй РИБГОсП», 24215478, 
вул. Переяслiвська, 142, м.Яготин, 
Яготинський, Київська область, 07700, 
Україна, (04575)5-49-05

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

20 квітня 2017 року

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

www.24215478.smida.gov.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 10.09.2016 року. Кворум зборів: 92,39% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голо-
ви та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження порядку 
проведення (регламенту) загальних зборів товариства. 3. Звіт правління про 
фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за на-
слідками його розгляду. 4. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік, 
прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт ревізійної комісії То-
вариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
6. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 рік. 7. За-
твердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних 
напрямків діяльності товариства на 2016 рік. 9. Визначення порядку розподі-
лу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 10. Затвердження роз-
міру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не над-
ходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано лічильну комі-
сію загальних зборів Товариства, голову та секретаря зборів; прийнято рі-
шення щодо затвердження звіту правління про результати 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році; прийнято рі-
шення щодо затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2015 рік; 
прийнято рішення щодо затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 
2015 рік; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту та балансу то-
вариства за 2015 рік; визначено основні напрямки діяльності товариства на 
2016 рік; прийнято рішення щодо розподілу прибутку товариства за підсум-
ками роботи у 2015 році, затверджено розмір річних дивідендів за результа-
тами діяльності товариства у 2015 році та порядок їх виплати. Загальні збо-
ри відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено 
Протокол № 1/2016 Протягом звітного періоду позачергові збори не прово-
дилися.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів загальни-
ми зборами не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звіт-
ний

попе-
редній

Усього активів 4009 3933
Основні засоби (за залишковою вартістю) 677 731
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2013 2033
Сумарна дебіторська заборгованість 200 116
Грошові кошти та їх еквіваленти 66 0
Власний капітал 2482 2463
Статутний капітал 1507 1507
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 102 83
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1527 1470
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

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

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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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 товари-
ство "ЗАХIДНА ПРОМИСЛОВА 
ГРУПА"

2. Код за ЄДРПОУ 32831296
3. Місцезнаходження 45400, Нововолинськ, Остров-

ського, 64
4. Міжміський код, телефон та факс 03344 44635 03344 24852
5. Електронна поштова адреса info@zpg.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://zpg.in.ua/

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

ii. Текст повідомлення
Рiшення про надання згоди ( схвалення) значного правочину товари-

ства, укладеного Товариством у 2016 роцi та пiдтвердження повноважень 
голови правлiння на укладення такого правочину прийнято на загальних 
зборах ПрАТ «Захiдна промислова група», шо вiдбулися 20.04.2017 року.

Предметом правочину є :укладений Товариством у 2016 роцi правочин, 
а саме: Договiр №2/0116-11 вiд 11/01/2016 року з ТОВ «Пролог» (РФ) на 
суму 10млн руб (курс 3,22) або 3220 тис грн.

Вартiсть активiв за даними рiчної звiтностi - 23537 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочи-
ну до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, складає -13,68%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 260 шт. 
Зареєстрованих голосуючих для участi у зборах - 260 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що голосували «за» - 260 шт. , «проти» - голосiв немає.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «ЗПГ» не визначенi.

Рiшення про надання згоди ( схвалення) значного правочину товари-
ства, укладеного Товариством у 2016 роцi та пiдтвердження повноважень 
голови правлiння на укладення такого правочину прийнято на загальних 
зборах ПрАТ « Захiдна промислова група», що вiдбулися 20.04.2017 року.

Предметом правочину є :укладений Товариством у 2016 роцi правочин, 
а саме: Договiр №1/6 вiд 21.01.2016 року з ТОВ «Континент» (РФ) на суму 
15 млн руб (курс 3.10) або 4560 тис грн;

Вартiсть активiв за даними рiчної звiтностi - 23537 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочи-
ну до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, складає -19.37%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 260 шт. 

Зареєстрованих голосуючих для участi у зборах - 260 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що голосували «за» - 260 шт. , «проти» - голосiв немає.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «ЗПГ» не визначенi.

Рiшення про надання згоди ( схвалення) значного правочину товари-
ства, укладеного Товариством у 2016 роцi та пiдтвердження повнова-
жень голови правлiння на укладення такого правочину прийнято на за-
гальних зборах ПрАТ « Захiдна промислова група», що вiдбулися 
20.04.2017 року.

Предметом правочину є :укладений Товариством у 2016 роцi правочин, 
а саме: Договiр №Х222.2016.06.15.16 вiд 01.05.2016 з «МАХIМА» LT,UAB 
(Литва) , Додаток №1 на суму 133,2 тис євро (курс 2,86) або 3300 тис грн.

Вартiсть активiв за даними рiчної звiтностi - 23537 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна/послуг, що є предметом правочи-
ну до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi, складає -14.02%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 260 шт. 
Зареєстрованих голосуючих для участi у зборах - 260 шт. Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що голосували «за» - 260 шт. , «проти» - голосiв немає.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «ЗПГ» не визначенi.

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

20 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Захiдна про-
мислова група» було прийнято рiшення про попередне надання згоди на 
вчинення значних правочинiв. Рiшення зборiв: попередньо надати згоду 
головi правлiння товариства на вчинення значних правочинiв, характер 
яких пов’язаний з фiнансово – господарською дiяльнiстю Товариства, якi 
можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), а саме: 
укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, 
iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв.

Сукупна гранична вартiсть правочинiв 60 000 тис.грн
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi : 36051 

тис. грн. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв, до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, (у 
вiдсотках): 166%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 260 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 260 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за»-206 шт., «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 голова правлiння Луцик В.А 20.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“ЗАХiдНА ПРОМИсЛОВА ГРуПА”

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОБУД», 25209534, Україна Черкась-
ка обл. Приднiпровський р-н 18003 м. Черкаси пров. Жуковського, 1, 
0472640682

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017 р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЖИТЛОБуд»

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 

код ЄДРПОУ 14308084, 21008, місто Вінниця, вулиця Сергеєва-Ценського 8, 
тел./факс (0432) 27-46-68, електронна поштова адреса par@14308084.pat.ua, 

власний веб-сайт в мережі Інтернет – http://www. 14308084.pat.ua
1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 
19  квітня 2017 року; Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства ПрАТ «Промелектромонтаж». 2. Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема їх характеру: Загальні збори приймають рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в пері-
од з 19 квітня 2017 року по 19 квітня 2018 року (включно), вартість яких переви-
щує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті товариства та предметом (характером) яких є: одержання Товариством 
кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або 
одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; 

передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладан-
ня інших договорів; забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) 
Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; купівля-
продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/
або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які 
пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. 3. 
Гранична сукупна вартість правочинів: до 200,00 тис. грн 4. Вартість активів 
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 255,7 тис.грн. 
5. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): - 78,21 %.  6. Загальна кількість голосуючих акцій - 1450 голосів шт; 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 1450 
голосів;

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1450 голосів; 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішен-

ня - 0. 
директор стрюк Володимир Володимирович пiдтверджує 

достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він 
несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
68094 Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, с. Бурлача Балка, 

вул. Центральна, 1, офіс 416.
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі 
ПАТ  «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що 23 травня 2017 
року о 12.00 годині за адресою: україна, Одеська область, місто чорно-
морськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «дитяча школа мис-
тецтв імені Л.М. Нагаєва місто чорноморськ Одеської області» пер-
ший поверх, малий актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 23 травня 2017 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Укра-
їна, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац 
культури, КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорно-
морськ Одеської області» перший поверх, малий актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро-
бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 
год. 17.05.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. Акціонерам, які володіють сертифікатами акцій на 
пред’явника необхідно мати при собі оригінал сертифікату

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління 
ПАТ «АНТАРКТИКА» Зайцев С.Д. Ознайомлення з матеріалами зборів від-
бувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 
22.05.2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год 
(обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год) за фактичним місцезнаходжен-
ням Товариства - 68094, Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, 
село Бурлача Балка, вул. Центральна,1 офіс 416 відділ цінних паперів ПАТ 
«АНТАРКТИКА». Контактна особа – начальник відділу цінних паперів – 
Красова Ю. І.

23 травня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у 
місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про-
ведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі 
Інтернет за адресою: http://www.antarktika.com.ua/

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рі-

шення про припинення їх повноважень. 

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 
2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу На-

глядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом ви-

кладення Статуту у новій редакції.
14. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що ре-

гламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПАТ  «АНТАРКТИКА» (тис. грн.)
(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. 

НКЦПФР «Про розкриття 
інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення 

загальних зборів»)
Найменування показника період

2016 рік 2015 рік
Усього активів 110057 111208
Основні засоби та інвестиційна нерухомість 1539 1704
Довгострокові фінансові інвестиції 97292 97292
Запаси 
Сумарна дебіторська заборгованість 11191 12206
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 87999 89308
Власний капітал 109648 110960
Статутний капітал 19482 19482
Довгострокові зобов'язання 
Поточні зобов'язання 409 248
Чистий прибуток (збиток) (1309) (767)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1771060 1771060
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

Телефон для довідок: (048) 717-05-25
ПАТ «АНТАРКТИКА»

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АНТАРКТИКА»

Повідомлення
про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім» (код за 
ЄДРПОУ 25201716) у загальнодоступній інформаційній базі даних На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісії) 
20.04.2017р. 10 год. 23 хв. було розкрито особливу інформацію емітен-
та (відомості про зміну складу посадових осіб емітента), термін подан-
ня якої встановлений законодавством 20.04.2017р. до 10год. 00хв.

При розміщенні інформації у встановлений термін 20.04.2017 о 
9:49, 20.04.2017 о 10:00 на скриньку емітента прийшли повідомлення:

Адміністративні дані (інформацію) не прийнято.
ЄДРПОУ: 25201716 
Поле VL-STAT обязательное для заполнения.
Відділ підтримки клієнтів повідомив, що в графах «Володіє часткою 

в статутному капіталі емітента у відсотках» та в графі «розмір пакета 
акцій емітента, який належить цій особі» шляхом проставляння знаку 

«дефіс», якщо особа не володіє та не має відповідно частки, розміру 
пакета акцій. Вказаний знак «дефіс» не був прийнятий.

Порушення встановленого часу подання виникло внаслідок техніч-
ної помилки при заповненні вказаних граф та усунуто емітентом само-
стійно.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомить акціоне-
рів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох 
днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення 
емітентом факту несвоєчасного розкриття.

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

Найменування посади: Голова правління Приватного акціонерного 
товариства «Київський страховий дім»  С.М. Єрмак

20.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КИЇВсьКИй сТРАХОВИй дІМ»
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Приватне акціонерне товариство «соціальна сфера» місцезна-
ходження м. Луцьк вул. Боженко 34 а повідомляє , що чергові збори 
акціонерів відбудуться 26 травня 2017 року за адресою м. Луцьк 
вул. Боженко 34а , в приміщенні кабінету № 305. о 12-00. Реєстра-
ція акціонерів з 11-00 до 12-00. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах 24год. 22 травня 2017р.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 
2. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової 

ради, правління та ревізійної комісії у звітному періоді.
3.Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 

за 2016рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016рік. 
4. Розподіл прибутку і прийняття рішення про виплату дивідендів.
5. Внесення змін до Статуту товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства за 2016 рік(тис. грн.) 

Найменування показників 2016 2015
Усього активів 10110 8856
Основні засоби 7061 7153

Довгострокові фінансові інвестиції 66 118
Запаси 328 313
Сумарна дебіторська заборгованість 623 606
Грошові кошти та їх еквіваленти 1920 566
Нерозподілений прибуток -3707 -4725
Власний капітал 9424 8406
Статутний капітал 8242 8242
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 686 450
Середньорічна кількість акцій(шт.) 32965968 32965968
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

30 37

З документами пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери 
можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням Товариства: 
вул. Боженка , буд 34А м. Луцьк, 43017.Відповідальна особа за озна-
йомлення акціонерів з документами – Брагнюк Валентина Василівна. 
Довідки за телефонами (03322) 260693, 269710. 

Голова правління  В.с.сух 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сОЦІАЛьНА сФЕРА»

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

емітента 
i. Загальні відомості 

Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних ал-
мазів і алмазного інструменту»

Код за ЄдРПОу 00222284 ; Місцезнаходження : 79024 м.Львів  
Б.Хмельницького ,116 ;

телефон та факс : (032)2320633 (032)2522031 ; Електронна поштова 
адреса : almaz_lv@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації : http://almazinstrument.at.ua

Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 
20.04.2017 р.)у зв’язку із закінченням строку дії повноважень членів Нагля-
дової ради і Ревізійної комісії було звільнено :

- голову Наглядової ради Кагуя Володимира Івановича , володiє часткою у 
статутному капіталі емiтента 9,59% ,перебував на посаді: 16років; членів На-
глядової ради : - Романченка Владислава Георгійовича , володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0.0 %, перебував на посаді: 16 років ; - Цесар-
ського Андрія Миколайовича , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 
24,2%, перебував на посаді: 16 років ; - Рубая Володимира Івановича , володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента 0,04%, перебував на посаді: 7 років ; - 
Чикеречко Мирославу Іванівну, володiє часткою у статутному капіталі емiтента 
0,03%, перебувала на посаді: 13 років ; - Голову Ревізійної комісії Задорожну 
Віру Олександрівну , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,001%., 
перебувала на посаді: 8 років. Членів Ревізійної комісії: - Беня Богдана Рома-
новича , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,005% , перебував на 
посаді: 8 років ; - Михальчишин Ірину Володимирівну , володiє часткою у ста-
тутному капіталі емiтента 0,001%, перебувала на посаді: 8 років.

Рішенням засідання Наглядової ради (протокол №4 від 20.04.2017 р.) у 
зв'язку із закінченням строку дії повноважень членів Правління було звіль-
нено :

- Семашкевич Галину Якимівну – голову правління , володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0,002% , перебувала на посаді: 9 років. ; чле-
нів правління : - Манжара Василя Олексійовича , володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента 0,03%, перебував на посаді: 16 років. ; - Левик Оль-
гу Миколаївну , володіє часткою у статутному капіталі емітента 0,01% , 
перебувала на посаді: 16 років. ; - Федуну Анатолія Михайловича , володіє 
часткою у статутному капіталі емітента 0,01% , перебував на посаді: 6 ро-
ків. ; - Коханюка Володимира Васильовича , не володіє часткою у статутно-
му капіталі емітента , перебував на посаді: 6 років.

Усі звільнені члени Наглядової ради і Ревізійної комісії і Правління непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів(протокол №1 від 
20.04.2017 р.) було призначено :

- членами Наглядової ради : - Кагуя Володимира Івановича , володiє част-
кою у статутному капіталі емiтента 9,59%. Раніше обіймав посаду голови На-
глядової ради ПАТ «Алмазінструмент» Належать цій особі: 1 918 904 штук 
акцій ; - Цесарського Андрія Миколайовича , володiє часткою у статутному 
капіталі емiтента 24,1%. Раніше обіймав посаду заступника директора 
ТОВ«ПТК СХІД», члена Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 4 829 997штук акцій ; - Чикеречко Мирославу Іванівну , 
володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,03%. Раніше обіймала по-
саду начальника відділу кадрів ПАТ, члена Наглядової ради. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 5 168 штук акцій ; 

- членами Ревізійної комісії : - Задорожну Віру Олександрівну , володiє 
часткою у статутному капіталі емiтента 0,001%..Раніше обіймала посаду го-
ловного енергетика ПАТ, голови Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 210 штук акцій ; - Беня Богдана Романовича , 
володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,005%. Раніше обіймав по-
саду начальника служби якості ПАТ, члена Ревізійної комісії. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 915 штук акцій ; - Михальчишин Ірину 
Володимирівну , володiє часткою у статутному капіталі емiтента 0,001%. Ра-
ніше обіймала посаду економіста СЕК , члена Ревізійної комісії. Розмір паке-
та акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій.

Усі призначені члени Наглядової ради і Ревізійної комісії непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на розкриття 
паспортних даних не надано. Строк , на який призначені особи , 3 (три) 
роки.

Рішенням засідання Наглядової ради (протокол №4 від 20.04.2017 р.) 
було призначено :

- Семашкевич Галину Якимівну – головою правління , володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0,002%. Раніше обіймала посаду голови прав-
ління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій ; 
Членами правління : - Манжара Василя Олексійовича , володіє часткою у 
статутному капіталі емітента 0,03%. Раніше обіймав посаду головного тех-
нолога , члена правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 6 615 штук акцій ; - Левик Ольгу Миколаївну , володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента 0,01%. Раніше обіймала посаду головного бух-
галтера , члена правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 2 125 штук акцій. 

Усі призначені члени Правління непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но. Строк , на який призначені особи , 1 (один) рік.

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 Семашкевич Галина Якимівна

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

(дата) 

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЛьВІВсьКИй ЗАВОд ШТучНИХ АЛМАЗІВ І АЛМАЗНОГО ІНсТРуМЕНТу»
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Основні відомості про емітента
1. Повне 
найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
"Електроважхiмпроект", 01416777Дніпропе-
тровська , Центральний, 49000, м. Днiпро, 
вул. Ленiна, 41 0567860109,

2. Дата розкриття 
повного тексту річної 
інформації у загаль-
нодоступній інформа-
ційній базі даних Комі-
сії

20.04.2017

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

Ethp.dp.ua/news.html

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

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма 
"Професiонал", 30992563

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

1.Рiшення акцiонера вiд 12.01.2016 р., який 
має у власностi 21366 простих iменних 
акцiй, приймається у вiдповiдностi з 
чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ 
"Про акцiонернi товариства"). Питання: 
Обрання аудитора ПАТ 
"Електроважхiмпроект" та визначення умов 
договору i встановлення розмiру оплати 
його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора 
- Приватне пiдприємство Аудиторська 
фiрма "Професiонал". Схваленi умови 
договору та затверджений розмiр оплати 
послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних 
зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". 
Рiшення пiдписане акцiонером, що має 
100% голосiв, Українською державною 
корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в 
особiпершого вiце-президента 
Харченка О. I.
2. Рiшення акцiонера №3 вiд 25.04.2016 р., 
який має у власностi 21366 простих 
iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi 
з чинним законодавством України (ст. 49 
ЗУ "Про акцiонернi товариства"). 
Питання:1) Про затвердження рiчного звiту 
Товариства за 2015 рiк- рiчний звiт 
затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на 
корпоративнi права держави за 
результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства у 2015 роцi - 
здiйснити нарахування дивiдендiв на 
корпоративнi права держави у розмiрi 
75%вiд фактичного обсягу чистого 
прибутку i сплатити до 01.07.2016 р.
Рiшення має статус протоколу Загальних 
зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". 
Рiшення пiдписане акцiонером, що має 
100% голосiв, Українською державною 
корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi 
президента Луганова О.В.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, що 

передував звітньому
за 

прости-
ми 

акціями

за 
привіле-
йовани-
ми акція-

ми

за простими акціями за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0 0 112564.00 0

Нарахувані 
дивіденди 
на одну 
акцію, грн.

0 0 5.26837 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 112564.00 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають право 
на отриман-
ня дивіден-
дів
Дата 
виплати 
дивідендів

07.06.2016/40000.00грн
13.06.2016/40000.00грн
16.06.2016/32564.00грн

Опис Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi 
згiдно з рiшенням Акцiонера №3 вiд 25.04.2016 р.у 
розмiрi 75% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку 
товариства за 2015 рiк. Перелiк осiб не складається, 
оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права 
держави i перераховуються на рахунки держбюджету. 
Сплачено дивiденди у сумi 112564 грн. до 01.07.2016 р. 
- 07.06.2016 - 40000 грн, 13.06.2016 р. - 40000 грн, 
16.06.2016 р. - 32564 грн. По результатах 2016 р. 
рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв на даний 
момент не приймалось.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 24062 23947
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1551 1731
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 47 184
Сумарна дебіторська заборгованість 473 525
Грошові кошти та їх еквіваленти 75 69
Власний капітал 22632 22461
Статутний капітал 22 22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20326 20392
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 489 683
Поточні зобов'язання і забезпечення 941 803
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 8.84583 7.02050
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

8.84583 7.02050

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 21366 21366
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “ЕЛЕКТРОВАЖХiМПРОЕКТ”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-

ство «сКЛОПРИЛАд». 2.Код за ЄДРПОУ: 14307481. 3.Місцезнахо-
дження: 37240, Полтавська область, Лохвицький р-н, м.Заводське, 
вул. Озерна, буд. 18. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05356) 
3-71-00, 3-71-01. 5.Електронна поштова адреса: info@steklopribor.com. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http:// steklopribor.pat.ua/. 7.Вид 
особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емі-
тента.

ii. Текст повідомлення:
Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради 

прийнято 19.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Склоприлад» (Протокол № 26 від 
19.04.2017 р.):

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повнова-
ження посадової особи Ілюхіна Володимира Васильовича (паспорт 
серії ТТ № 254564 виданий 06.11.2014 Оболонським РВ ГУДМС Укра-
їни в м. Києвi), який займав посаду голови Наглядової ради. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 63,949717 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повно-
важення посадової особи Кузьменко Лариси Василівни (паспорт 
серії КН № 342247 виданий 05.02.1997 Лохвицьким РВ УМВС 
України в Полтавськiй областi), яка займала посаду секретаря На-
глядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,015611 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повнова-
ження посадової особи Ілюхіної Оксани Олександрівни (паспорт серії 
СО № 033484, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві  
14 січня 1999 року), яка займала посаду члена Наглядової ради. Воло-
діє часткою в статутному капіталі емітента 16,715113 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повно-
важення посадової особи Токар Світлани Вадимівни (паспорт се-
рії КН № 297302, виданий Лохвицьким РВ УМВС України в Полтав-
ській області 30 грудня 1996 року), яка займала посаду члена 
Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,023263 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повно-
важення посадової особи Сачівкіна Вячеслава Вікторовича (пас-
порт серії ТТ № 238538, виданий Подільським РВ ГУДМС України 
в м. Києві 26 вересня 2014 року), який займав посаду члена На-
глядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,131928 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
28.04.2016 р.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Склоприлад» 19.04.2017 р. (Протокол № 26 від 
19.04.2017 р.) членами Наглядової ради строком до наступних річних 
зборів, обрано наступних осіб:

- Ілюхін Володимир Васильович (паспорт серії ТТ № 254564 ви-
даний 06.11.2014 Оболонським РВ ГУДМС України в м.Києвi). Є ак-
ціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента 
63,949717  %. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: тим-
часово не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. 

- Кузьменко Лариса Василівна (паспорт серії КН № 342247, ви-
даний Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 05 люто-
го 1997 року). Є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 0,015611 %. Протягом останніх п’яти років обіймала поса-
ди: начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків ПАТ «Скло-
прилад». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. 

- Ілюхіна Оксана Олександрівна (паспорт серії СО № 033484, виданий 
Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 14 січня 1999 року). Є акціоне-
ром, володіє часткою в статутному капіталі емітента 16,715113  %. Про-
тягом останніх п’яти років обіймала посади: помічник директора ТОВ 
«Техлабсистема», менеджер з персоналу ТОВ «ТД «Віктер Плюс». Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Токар Світлана Вадимівна (паспорт серії КН № 297302, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 30 грудня 1996 
року). Є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,023263 %. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: началь-
ник відділу організації праці та заробітної плати ПАТ «Склоприлад». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

- Сачівкін Вячеслав Вікторович (паспорт серії ТТ № 238538, виданий 
Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 26 вересня 2014 року). Є ак-
ціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,131928 %. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посади: директор ТОВ «Термо-
люкс», директор ТОВ «Волес». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 

Рішення про звільнення членів Ревізійної комісії прийнято 
19.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Склоприлад» (Протокол № 26 від 19.04.2017 р.)

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повнова-
ження посадової особи Безпалько Зої Iванiвни (паспорт серії КН 
№  206086 виданий 10.09.1996 р. Лохвицьким РВ УМВС України в 
Полтавськiй областi), яка займала посаду голови Ревізійної комісії. Во-
лодіє часткою в статутному капіталі емітента 0.087952 % Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк протягом 
якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повнова-
ження посадової особи Коломiєць Свiтлани Олександрiвни (паспорт 
серії КН 206260 виданий 

20.09.1996 р. Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.), 
яка займала посаду секретаря Ревізійної комісії. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,087952 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: з 28.04.2016 р.

- в зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повнова-
ження посадової особи Сiренка Дмитра Олексiйовича (паспорт серії 
КН № 627441 виданий

02.04.1998 р. Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.), 
який займав посаду члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статут-
ному капіталі емітента 0,087952 %. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Строк протягом якого особа перебу-
вала на посаді: з 28.04.2016 р.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Склоприлад» 19.04.2017 р. (Протокол № 26 від 
19.04.2017 р.) членами Ревізійної комісії строком до наступних річних 
зборів, обрано наступних осіб:

- Безпалько Зоя Iванiвна (паспорт серії КН № 206086 виданий 
10.09.1996 р. Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавськiй областi). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.087952 % Протягом 
останніх п’яти років обіймала посади: перший заступник головного 
бухгалтера ПАТ «Склоприлад». Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. 

- Коломiєць Свiтлана Олександрiвна (паспорт серії КН 206260 ви-
даний 20.09.1996 р. Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,087952%. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посади: інженер-технолог Апаратурного 
цеху ПАТ «Склоприлад». Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. 

- Сiренко Дмитро Олексiйович (паспорт серії КН № 627441 виданий 
02.04.1998 р. Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавськiй області). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,087952 %. Протягом 
останніх п’яти років обіймав посади: механік відділу головного механі-
ка ПАТ «Склоприлад». Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. 

ІІІ Підпис
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, 

що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно законодавства:

Голова правління Єрмоленко Кирил Михайлович 
19.04.2017 р.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«сКЛОПРИЛАд»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Ветропак Гостомельський Склозавод», 00333888, Київська обл. 
08290 м. Iрпiнь (смт. Гостомель) площа Рекунова, 2, (044) 392-41-99

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.vetropack.ua/htm/publ_list_7.htm

4. Найменування, код за ЄдРПОу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «КИЇВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА», 20067093

5. Інформація про загальні збори: 14.04.2016 проведено річні загаль-
ні збори. Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обран-
ня лiчильної комiсiї у складi 3 (трьох) осiб. 2. Про затвердження рiчного 
звiту товариства (затвердження результатiв дiяльностi та рiчної фiнансової 
звiтностi, складеної за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi) за 
2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Правлiння за 2015 рiк. 
Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2016 рiк. 4. Прий-
няття рiшення за наслiдками звiту Наглядової ради за 2015 рiк. 5. Розподiл 
прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення 
за наслiдками звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 7. Про попереднє схвален-
ня значного правочину iз ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», загальна сума якого 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за дани-
ми рiчної звiтностi за 2015 рiк. Про уповноваження на пiдписання договору 
поставки вiд Iменi Постачальника AT «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ 
СКЛОЗАВОД». 8. Про попереднє схвалення значного правочину iз ПАТ 
«САН IНБЕВ УКРАЇНА», загальна сума якого перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв акцiонерного товариства за даними рiчної звiтностi за 2015 
рiк. Про уповноваження на пiдписання договору поставки вiд iменi Поста-
чальника АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД». 9. Про схва-
лення перенесення строку повернення кредиту в Євро за договорами по-
зики iз VETROPACK HOLDING AG, загальна сума кожного перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товариства за даними рiчної 
звiтностi за 2015 рiк. Про уповноваження на пiдписання додаткових угод до 
договорiв позики вiд iменi Позичальника AT ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬ-
СЬКИЙ СКЛОЗАВОД». 10. Про схвалення перенесення строку повернення 
кредиту в доларах СIЛА за договором позики iз VETROPACK HOLDING AG, 
загальна сума якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного 
товариства за даними рiчної звiтностi за 2015 рiк. Про уповноваження на 
пiдписання додаткових угод до договорiв позики вiд iменi Позичальника AT 
«ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД». 11. Про затвердження 
Положення про Наглядову раду у новiй редакцiї. 12. Про затвердження По-
ложення про Правлiння у новiй редакцiї. 13. Про затвердження порядку та 
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на подальших Загальних 
зборах акцiонерiв. 14. Про змiну пiдписантiв вiд iменi юридичної особи. Про 
уповноваження осiб подати реєстрацiйну картку до державної реєстрацiйної 
служби про змiну пiдписантiв вiд iменi юридичної особи.Особи, що подава-
ли пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок денний форму-
вався та затверджувався Наглядовою радою Товариства, iнших пропозицiй 
не було. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання 
порядку денного ВИРIШИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю для пiдрахунку 
голосiв на чергових (рiчних) Загальних зборах акцiонерiв Публiчного 
акцiонерного товариства «Ветропак Гостомельський Склозавод» у складi 
трьох осiб: Кучеренко Антон Вячеславович; Марченко Тетяна Вiкторiвна; 
Антоненко Тетяна Миколаївна. З другого питання порядку денного 
ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт Товариства, в тому числi результати 
дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стан-
дартами фiнансової звiтностi за 2015 рiк. З третього питання порядку ден-
ного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Правлiння за 2015 рiк. Визначити основнi 
напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк. З четвертого питання порядку 
денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. З п'ятого 
питання порядку денного ВИРIШИЛИ: в зв'язку iз наявними збитками та 
пiдсумками фiнансового результату звiтного 2015 року в сумi 80 340 тис.
гривень, нарахування та виплату дивiдендiв за 2015 рiк не здiйснювати. З 
шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзiйної 
комiсiї за 2015 рiк. З сьомого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: попере-
дньо схвалити значний правочин (договiр поставки, додатковi угоди до до-
говору поставки, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi iз укладанням та 
якi можуть виникнути в ходi виконання цього договору чи кiлькох договорiв) 
iз ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00377511) на суму, що пере-
вищує 25 % вiд вартостi активiв АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» 
(або в грошовому вимiрi перевищує 349 889,5 тис.грн. за даними фiнансової 
звiтностi товариства станом на 31.12.2015 року). Уповноважити Голову 

Правлiння Гiрника Андрiя Павловича та Директора з маркетингу та прода-
жу Iсаєнка Сергiя Олексiйовича пiдписати вiд iменi АТ «Ветропак Госто-
мельський Склозавод» значного правочину (договiр поставки, додатковi 
угоди до договору поставки, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi iз 
укладенням та якi можуть виникнути в ходi виконання цього договору чи 
кiлькох договорiв) iз ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», загальна сума якого 
може перевищити 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного товаритсва за 
даними рiчної звiтностi за 2015 рiк. Якщо Голова Правлiння чи Директор з 
маркетингу та продажу будуть тимчасово вiдсутнi у день укладення зна-
чного правочину (договору поставки, додаткової угоди до договору постав-
ки, специфiкацiї та iнших документiв пов'язаних iз укладенням та якi мо-
жуть виникнути в ходi виконання цього договору чи кiлькох договорiв) з ПАТ 
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00377511), то уповноваженими осо-
бами на вчинення цього правочину будуть тi особи, якi згiдно наказу по 
пiдприємству (наказу про вiдпустку, наказу про вiдрядження тощо) будуть 
виконувати їхнi обов'язки. З восьмого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 
попередньо схвалити значний правочин (договiр поставки, додатковi угоди 
до договору поставки, специфiкацiї та iншi документи пов'язанi iз укладен-
ням та якi можуть виникнути в ходi виконання цього договору чи кiлькох 
договорiв) iз ПАТ «САН IНБЕВ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30965655) на суму, 
що перевищує 25% вiд вартостi активiв АТ «Ветропак Гостомельський 
Склозавод» (або в грошовому вимiрi перевищує 349 889,5 тис.грн. за дани-
ми фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2015 року). Уповнова-
жити Голову Правлiння Гiрника Андрiя Павловича та Директора з марке-
тингу та продажу Iсаєнка Сергiя Олексiйовича пiдписати вiд iменi АТ 
«Ветропак Гостомельський Склозавод» значного правочину (договiр по-
ставки, додатковi угоди до договору поставки, специфiкацiї та iншi доку-
менти пов'язанi iз укладенням та якi можуть виникнути в ходi виконання 
цього договору чи кiлькох договорiв) iз ПАТ «САН IНБЕВ УКРАЇНА», загаль-
на сума якого може перевищити 25 вiдсоткiв вартостi активiв акцiонерного 
товаритсва за даними рiчної звiтностi за 2015 рiк. Якщо Голова Правлiння 
чи Директор з маркетингу та продажу будуть тимчасово вiдсутнi у день 
укладення значного правочину (договору поставки, додаткової угоди до до-
говору поставки, специфiкацiї та iнших документiв пов'язаних iз укладен-
ням та якi можуть виникнути в ходi виконання цього договору чи кiлькох 
договорiв) з ПАТ «САН IНБЕВ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30965655), то упо-
вноваженими особами на вчинення цього правочину будуть тi особи, якi 
згiдно наказу по пiдприємству (наказу про вiдпустку, наказу про вiдрядження 
тощо) будуть виконувати їхнi обов'язки. З дев'ятого питання порядку денно-
го ВИРIШИЛИ: 1. Перенести кiнцевий строк повернення кредиту за Догово-
ром позики №2/2010 вiд 01 жовтня 2010 року iз VETROPACK HOLDING AG 
у сумi до 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) Євро до 30 квiня 2018 року.  
2. Перенести кiнцевий строк повернення кредиту за Договором позики 
№3/2012 вiд 20 серпня 2012 року iз VETROPACK HOLDING AG у сумi до  
18 000 000 (вiсiмнадцять мiльйонiв) Євро до 30 квiтня 2018 року. Уповно-
важити Голову Правлiння Гiрника Андрiя Павловича та Фiнансового дирек-
тора Букреєву Наталiю Петрiвну пiдписати вiд iменi АТ «Ветропак Госто-
мельський Склозавод» додатковi угоди про перенесення строку повернення 
кредиту в Євро за Договором позики № 2/2010 вiд 01 жовтня 2010 року та 
Договором позики №3/2012 вiд 20 серпня 2012 року iз VETROPACK 
HOLDING AG до 30 квiтня 2018 року. Якщо Голова Правлiння чи Фiнансовий 
директор будуть тимчасово вiдсутнi у день укладання додаткових угод про 
перенесення строку повернення кредиту в Євро за Договором позики № 
2/2010 вiд 01 жовтня 2010 року та/або Договором позики № 3/2012 вiд 20 
серпня 2012 року iз VETROPACK HOLDING AG, то уповноваженими осо-
бами на вчинення цього правочину будуть тi особи, якi згiдно наказу по 
пiдприємству (наказу про вiдпустку, наказу про вiдрядження тощо) будуть 
виконувати їхнi обов'язки. З десятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 
перенести кiнцевий строк повернення кредиту за Договором позики  
№ 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 року iз VETROPACK HOLDING AG у сумi до 
28 300 000 (двадцять вiсiм мiльйонiв триста тисяч) доларiв США до  
30 квiтня 2017 року. Уповноважити Голову Правлiння Гiрника Андрiя Павло-
вича та Фiнансового директора Букреєву Наталiю Петрiвну пiдписати вiд 
iменi АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» додаткову угоду про пере-
несення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики 
№ 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 року iз VETROPACK HOLDING AG до  
30 квiтня 2017 року. Якщо Голова Правлiння чи Фiнансовий директор бу-
дуть тимчасово вiдсутнi у день укладання додаткової угоди про перене-
сення строку повернення кредиту в доларах США за Договором позики  
№ 1/10-07 вiд 25 жовтня 2007 року iз VETROPACK HOLDING AG, то уповно-
важеними особами на вчинення цього правочину будуть тi особи, якi згiдно 
наказу по пiдприємству (наказу про вiдпустку, наказу про вiдрядження 
тощо) будуть виконувати їхнi обов'язки. З одинадцятого питання ппорядку 
денного ВИРIШИЛИ: затвердити Положення про Наглядову раду у Новiй 
редакцiї. З дванадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити 
Положення про Правлiння у новiй редакцiї. З тринадцятого питання поряд-
ку денного ВИРIШИЛИ: бюлетенi для голосування та для кумулятивного 
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голосування з питань Порядку денного на подальших Загальних зборах 
акцiонерiв засвiдчуються штампом Товариства у правому верхньому кутi та 
пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який його видав - у правому нижньому 
кутi. Вiдбиток штампу затверджується рiшенням Наглядової ради Товари-
ства. З чотирнадцятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: включити до 
складу пiдписантiв вiд iменi АТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» та-
ких фiзичних осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без 
довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, в межах сум, затверджених 
вiдповiдним рiшенням Правлiння Товариства: Голова Правлiння - Гiрник 
Андрiй Павлович, Заступник Голови Правлiння - Бургермайстер Крiстоф, 
Член Правлiння - Дейвiд Жак, Директор з логiстики та закупок - Лисенко 
Володимир Володимирович, Фiнансовий директор - Букреєва Наталiя 
Петрiвна. Уповноважити Начальника Юридичного вiддiлу АТ «ВЕТРОПАК 
ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» Борущака Романа Романовича та 
Юрисконсульта АТ «ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» 
Панайiрджи Тетяну Олександрiвну, разом, або кожного окремо, бути пред-
ставниками Товариства в Реєстрацiйнiй службi Iрпiнського мiського 
управлiння юстицiї при здiйсненнi дiй, необхiдних для подання реєстрацiйної 
картки про змiну пiдписантiв, якi дiють вiд iменi юридичної особи АТ «ВЕ-
ТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» у Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 1613532 1399558

Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

506425 362864

Довгострокові фінансові інвестиції 3 3
Запаси 390783 371959
Сумарна дебіторська 
заборгованість

397631 299814

Грошові кошти та їх еквіваленти 274097 304040
Власний капітал 256089 195456
Статутний капітал 55500 55500
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

189083 126690

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

1120175 1054484

Поточні зобов'язання і забезпечення 237268 149618
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,393 -0,507

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

0,393 -0,507

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

158571700 158571700

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

- -

у відсотках 
від статутного 
капіталу

- -

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

- -

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «БЕРИсЛАВ-
сьКИй МАШИНОБудІВНИй 
ЗАВОд», 00211004, вул.25 Жовтня, 
73, м. Берислав, Бериславський р-н, 
Херсонська область, 74300, Україна, 
(05546)7-66-70

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

20 квітня 2017 року

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

www.bmz.com.ua

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

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Зоря», 33589755

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 07.04.2016 року. Кворум зборів: 87,24% до загальної 
кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Публічного акціонерного 
товариства «Бериславський машинобудівний завод». 2. Обрання Голови 
та секретаря Загальних зборів Публічного акціонерного товариства 
«Бериславський машинобудівний завод». 3.Прийняття рішення щодо 
звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2016 рік. 4. Прийняття рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства 
про роботу за 2015 рік. 5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 
рік. 6.Затвердження річного звіту по результатам діяльності Товариства 
за 2015 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття 
збитку) Товариства, отриманого в 2015 році, станом на 31.12.2015 року 
та затвердження порядку використання прибутку, що буде отриманий 
Товариством протягом 2016 року. 8.Попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року. 
9.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 
Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський 
машинобудівний завод». 10.Обрання Голови та членів Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний 
завод».
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря 
загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затвер-
джено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; розгляну-
то річний звіт Правління Товариства за 2015 рік, прийнято рішення щодо 
затвердження висновків за результатами розгляду цього звіту та визначено 
основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік; розглянуто звіт Нагля-
дової ради за 2015 рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків 
за результатами розгляду цього звіту; розглянуто звіт Ревізійної комісії про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та 
прийнято рішення щодо затвердження висновків за результатами розгляду 
цього звіту; прийнято рішення щодо затвердження річного звіту про резуль-
тати діяльності Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо затвер-
дження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства, отрима-
ного в 2015 році та визначено порядок використання прибутку, що буде 
отриманий Товариством протягом 2016 року; прийнято рішення щодо по-
переднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари-
ством протягом 2016 року; прийнято рішення щодо припинення повнова-
жень Голови та членів Наглядової ради Товариства та обрання нового 
складу Наглядової ради Товариства. Загальні збори відбулися, всі питання 
порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №1.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів загальни-
ми зборами акціонерів не приймались, дивіденди не нараховувались та 
не виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 113757 76668
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49952 22251
Довгострокові фінансові інвестиції 893 893
Запаси 49011 39998
Сумарна дебіторська заборгованість 11504 12445
Грошові кошти та їх еквіваленти 1383 308
Власний капітал -53362 -54333
Статутний капітал 3978 3978
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -85454 -58311
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 116440 95874
Поточні зобов'язання і забезпечення 50679 35127
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,7 -3,19
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1,7 -3,19

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 15911760 15911760
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 

АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО "ЛьВiВТуРИсТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

02594021

3. Місцезнаходження емітента 79057 Львiвська обл., мiсто Львiв 
вул. Коновальця, будинок 103

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0676504983 0675685825

5. Електронна поштова адреса емітента lvivtyrist@ft.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

www.lvivturist.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України в 
Рiвненськiй областi, 02.02.2013) припинено повноваження 13.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-29-10 вiд 13.04.2017р.) 
у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Голова Наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович 
(паспорт: серiя МЮ номер 317430 виданий Рiвненським МВ УДМС України 
в Рiвненськiй областi, 02.02.2013) обрано на посаду 13.04.2017р. рiшенням 
Наглядової ради (Постанова № ПР-25-1 вiд 13.04.2017р.) з числа обраних 
загальними зборами членiв Наглядової ради (Рiшення №Р-29-11 вiд 
13.04.2017р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ 
«Рiвнетурист», Президент ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є пред-
ставником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Дацько Роман Михайло-
вич (паспорт: серiя КА номер 930471 виданий Личакiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi, 02.10.1998) припинено повноваження 13.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-29-10 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку 
iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Дацько Роман Ми-
хайлович (паспорт: серiя КА номер 930471 виданий Личакiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi, 02.10.1998) обрано на посаду 13.04.2017р. 
рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-25-3 вiд 13.04.2017р.) з числа 
обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Рiшення №Р-29-11 
вiд 13.04.2017р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Голова 
об’єднання профспiлок Львiвщини. Посадова особа є представником 
акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. 
Києвi, 08.11.2001) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-29-10 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 13.06.2016 року. 

Посадова особа Секретар Наглядової ради Сiкан Павло Степанович (пас-
порт: серiя СО номер 769390 виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України у м. 
Києвi, 08.11.2001) обрано на посаду 13.04.2017р. рiшенням Наглядової ради 
(Постанова № ПР-25-2 вiд 13.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами 
членiв Наглядової ради (Рiшення №Р-29-11 вiд 13.04.2017р.), термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав 
посади: керiвник управлiння корпоративних прав ФПУ. Посадова особа є пред-
ставником акцiонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Наглядової ради Головенець Василь Сергiйович 
(паспорт: серiя АС номер 341290 виданий Луцьким МУ УМВС України у 
Волинськiй областi, 17.11.1997) припинено повноваження 13.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-29-10 вiд 13.04.2017р.) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович (пас-
порт: серiя АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй 
областi, 20.06.1997) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними зборами 
акцiонерiв (Рiшення №Р-29-11 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: заступ-

ник Голови правлiння ЗАТ «Волиньтурист», начальник вiддiлу з майнових пи-
тань ПрАТ «Укрпрофтур», заступник керiвника департаменту юридичного за-
безпечення та корпоративних прав ФПУ- керiвник Управлiння правової роботи, 
начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту ПрАТ «Укрпрофур», Вiце-Президент 
ПрАТ «Укрпрофтур». Посадова особа є представником акцiонера Приватного 
акцiонерного товариства «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473) 

Посадова особа Член Наглядової ради Пiдгурський Михайло Антонович 
(паспорт: серiя КА номер 141169 виданий Галицьким РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi, 02.04.1996) припинено повноваження 13.04.2017 р. на 
пiдставi рiшення загальних зборiв (Рiшення №Р-29-10 вiд 13.04.2017р.) у 
зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2016 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Пiдгурський Михайло Антонович 
(паспорт: серiя КА номер 141169 виданий Галицьким РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi, 02.04.1996) обрано на посаду 13.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-29-11 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Голова Волинської обласної органiзацiї працiвникiв 
соцiальної сфери України. Посадова особа є представником акцiонера 
ПрАТ «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473). 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Лучко Олена Миколаївна (паспорт: 
серiя КВ номер 346527 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй 
областi, 28.12.1999) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-29-13 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Лучко Олена Миколаївна (пас-
порт: серiя КВ номер 346527 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС у 
Львiвськiй областi, 28.12.1999) обрана на посаду 13.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-29-14 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: головний бухгалтер Львiвської обласної органiзацiї 
профспiлки працiвникiв соцiальної сфери України. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Пилюх Богдан Ярославович (пас-
порт: серiя КВ номер 920265 виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй 
областi, 24.05.2002) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-29-13 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014 року. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Пилюх Богдан Ярославович 
(паспорт: серiя КВ номер 920265 виданий Личакiвським РВ ЛМУ УМВС у 
Львiвськiй областi, 24.05.2002) обрана на посаду 13.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-29-14 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймав посади: Голова Львiвської обласної органiзацiї профспiлки 
працiвникiв торгiвлi, громадського харчування та послуг. 

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Телиховська Стефанiя Iванiвна (пас-
порт: серiя КА номер 572845 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС у Львiвськiй 
областi, 04.09.1997) припинено повноваження 13.04.2017 р. на пiдставi рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення №Р-29-13 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку з 
закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Телиховська Стефанiя Iванiвна 
(паспорт: серiя КА номер 572845 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС у 
Львiвськiй областi, 04.09.1997) обрана на посаду 13.04.2017р. загальними 
зборами акцiонерiв (Рiшення №Р-29-14 вiд 13.04.2017р.) термiном на 3 
роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти 
рокiв обiймала посади: заступник голови профспiлки Львiвської мiської 
органiзацiї профспiлки працiвникiв АПК України. 

Посадова особа Член правлiння Марач Iванна Вiкторiвна (паспорт: серiя СТ 
номер 101054 виданий Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi, 
23.01.2009) припинено повноваження 13.04.2017р. на пiдставi рiшення Нагля-
дової ради (Постанова № ПР-25-5 вiд 13.04.2017р.) у зв’язку з припиненням 
трудових вiдносин з товариством. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.10.2016 року. 

Посадова особа Член правлiння Мариновська Iрина Євгенiвна обрано на 
посаду 13.04.2017р. рiшенням Наглядової ради (Постанова № ПР-25-6 вiд 
13.04.2017р.) термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п’яти рокiв обiймала посади: економiст ПрАТ «ЛЬВIВТУРИСТ».

Голова правлiння ____________ Горбач Надiя йосифiвна
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «РОМЕНсьКЕ ПІдПРИЄМсТВО «АГРОТЕХсЕРВІс»

2. Код за ЄДРПОУ: 14007336
3. Місцезнаходження: 42004, сумська обл., м. Ромни, вул. Полтав-

ська, 121
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 7-74-86 

(05448) 7-74-86
5. Електронна поштова адреса: agrobilovody@yandex.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14007336.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

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

Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного това-
риства «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (надалі – емітент) від 
20.04.2017 року (протокол №1 від 20.04.2017 року), прийнято рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попере-
дньо надано згоду на вчинення емітентом значних правочинів (ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, пере-
вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності емітента) за умови попереднього погодження з наглядовою ра-
дою, які вчинятимуться емітентом у ході його поточної господарської діяль-
ності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акці-
онерів граничною сукупною вартістю не більше 25 000,00 тис.грн., 
предметом (характером) яких є:

• одержання емітентом кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;

• передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) емітента в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання 
зобов’язань (в т.ч. договору поруки) емітента та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третіх осіб.

Надано наглядовій раді емітента повноваження без додаткового рішен-
ня загальних зборів акціонерів: 

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись емітентом протягом 1 (одного) року з 
дати проведення цих загальних зборів акціонерів;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майно-
вих прав) емітента, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, 
придбанню, тощо; 

- надавати згоду (погодження) на укладання головою правління або осо-
бою, що виконує його обов’язки, попередньо схвалених в цьому пункті по-
рядку денного загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та 
доповненнями до них.

Уповноважено голову правління емітента або особу, що виконує його 
обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних збо-
рів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені емітен-
та значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі 
погоджених з наглядовою радою емітента рішень про їх укладення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить 4 155 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
601,68%. 

Загальна кількість голосуючих акцій – 1 001 302 штуки, кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -  
1 001 302 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття вищезазначеного рішення - 1 001 302 штуки, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного 
рішення - 0 штук.

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

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

2. Виконуючий обов’язки голови правління ______  В.П. Кривуша
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.
  20.04.2017 року
  (дата)

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «РОМЕНсьКЕ ПІдПРИЄМсТВО «АГРОТЕХсЕРВІс»

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 
"ЗАПОРiЗьКИй ЕЛЕК-
ТРОАПАРАТНИй ЗАВОд"

2. Код за ЄДРПОУ 14281020
3. Місцезнаходження 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 

буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс 0612125708 0612125581
5. Електронна поштова адреса zeaz_adm@zol.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zeaz.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» до 

складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ» було обрано Сидоренко Володими-
ра Олексiйовича, паспорт СВ489131 виданий Хортицьким РВ УМВС Украї-
ни в Запорiзькiй областi 29.11.2001, володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента 2,6635 %, який працює на пiдприємствi з 04.10.1994 та обiймав 
наступнi посади: голова правлiння, генеральний директор, голова наглядо-

вої ради. Термiн дiї повноважень два роки. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» до 
складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ» було обрано Мiзьова Володимира 
Олександровича, паспорт СА372097, виданий Ленiнським РВ УМВС України 
в Запорiзькiй областi 10.12.1996, володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента 0,6086, який працює на пiдприємствi з 01.02.1995 та обiймав 
наступнi посади: начальник бюро ВГК, начальник вiддiлу ВГК, заступник на-
чальника ВГК, начальник ВГК, член наглядової ради. Термiн дiї повноважень 
два роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» до 
складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ» було обрано Левченко Наталiю 
Томасiвну, паспорт СВ637477, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС 
України в Запорiзькiй області 23.07.2002 , володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента 0,1219, яка працює на пiдприємствi з 03.04.1971 та 
обiймала наступнi посади: iнженер-технолог, начальник техбюро, заступ-
ник начальника цеху, начальник вiддiлу приватизацiї, начальник вiддiлу 
цiнних паперiв та кадрiв, заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв та 
кадрiв, член наглядової ради. Термiн дiї повноважень два роки. Непогаше-
ної 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 згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Сидоренко Марк Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
за 2016 рік

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«iзяславський Агропостач», 00908308, вул. Станiславського, 23,  
м. Iзяслав, Iзяславський, Хмельницька, 30300, (03852) 40021

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iЗЯсЛАВсьКИй АГРОПОсТАч»
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ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «РОМЕНсьКЕ ПІдПРИЄМсТВО «АГРОТЕХсЕРВІс»

2. Код за ЄДРПОУ: 14007336
3. Місцезнаходження: 42004, сумська обл., м. Ромни, вул. Полтав-

ська, 121
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05448) 7-74-86 

(05448) 7-74-86
5. Електронна поштова адреса: agrobilovody@yandex.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://14007336.emitents.org/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (надалі – 
емітент) від 20.04.2017 року (протокол №1 від 20.04.2017 року), відбулися 
зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження голови наглядової ради емітента - Свірсько-
го Геннадія Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради емітента. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
501 011 простих іменних акцій, що дорівнює 7,8659% розміру статутного 
капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 125 252,75 грн. На за-
значеній посаді перебував – з 14.09.2007 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Сагана 
Петра Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради емітента. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
500 291 простих іменних акцій, що дорівнює 7,8546% розміру статутного 
капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 125 072,75 грн. На за-
значеній посаді перебував – з 14.09.2007 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена наглядової ради емітента - Солошен-
ка Володимира Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но) в зв’язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради емітента. 
Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 
15 193 простих іменних акцій, що дорівнює 0,2385% розміру статутного ка-
піталу емітента, загальною номінальною вартістю 3 798,25грн. На зазна-
ченій посаді перебував – з 26.06.1998 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження голови ревізійної комісії емітента - Реви Ми-
хайла Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії емітента. По-
садова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  
2 000 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статутного капі-
талу емітента, загальною номінальною вартістю 500 грн. На зазначеній по-
саді перебував – з 22.04.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена ревізійної комісії емітента - Чепурко 
Лілії Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії емітента. Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 000 про-
стих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статутного капіталу емі-
тента, загальною номінальною вартістю 500 грн. На зазначеній посаді пе-
ребувала – з 22.04.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента – Свірського Геннадія Анато-
лійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необ-
хідністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. 
Посадову особу обрано на термін до наступних річних загальних зборів акці-
онерів емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента в розмірі 501 011 простих іменних акцій, що дорівнює 7,8659% розміру 
статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 125 252,75 
грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: голова 
наглядової ради емітента, заступник директора ТОВ «Агрофірма «Білово-
ди». Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Сагана Петра Павловича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. Посадову особу обра-
но на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів емітента. Посадо-
ва особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 500 291 
простих іменних акцій, що дорівнює 7,8546% розміру статутного капіталу емі-
тента, загальною номінальною вартістю 125 072,75 грн. Протягом останніх п’яти 

років посадова особа займала посади: член наглядової ради емітента, директор 
ТОВ «Гадячсир». Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом наглядової ради емітента - Солошенка Володимира Сер-
гійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання нового складу наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. По-
садову особу обрано на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів 
емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 15 193 простих іменних акцій, що дорівнює 0,2385% розміру статутного 
капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 3 798,25 грн. Протягом 
останніх п’яти років посадова особа займала посади: член наглядової ради 
емітента. Член наглядової ради є акціонером емітента. Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Реву Михайла Олексійови-
ча (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідніс-
тю обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 20.04.2017 року. 
Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа володіє част-
кою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 000 простих іменних акцій, 
що дорівнює 0,0314% розміру статутного капіталу емітента, загальною но-
мінальною вартістю 500,00 грн. Протягом останніх п’яти років посадова 
особа займала посади: голова ревізійної комісії емітента, енергетик ПАТ 
«Роменське підприємство «Агротехсервіс». Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента - Чепурко Лілію Миколаївну (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обрання но-
вого складу ревізійної комісії емітента, з 20.04.2017 року. Посадову особу обра-
но терміном на 3 роки. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
емітента в розмірі 2 000 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру 
статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 500,00 грн. Про-
тягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: член ревізійної комі-
сії емітента, касир ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс». Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано членом ревізійної комісії емітента – Юхту Наталію Миколаївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю 
обрання нового складу ревізійної комісії емітента, з 20.04.2017 року. Поса-
дову особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа акціями емітента 
не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала посади: 
менеджер ТОВ «Агрофірма «Біловоди». Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради емітента від 20.04.2017 року (про-
токол №4 від 20.04.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- обрано головою наглядової ради емітента – Свірського Геннадія Ана-
толійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
необхідністю обрання голови наглядової ради емітента, з 20.04.2017 року. 
Посадову особу обрано на термін до наступних річних загальних зборів 
акціонерів емітента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 
емітента в розмірі 501 011 простих іменних акцій, що дорівнює 7,8659% 
розміру статутного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю  
125 252,75 грн. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала по-
сади: голова наглядової ради емітента, заступник директора ТОВ «Агро-
фірма «Біловоди». Голова наглядової ради є акціонером емітента. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення ревізійної комісії емітента від 20.04.2017 року (про-
токол №1 від 20.04.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- обрано головою ревізійної комісії емітента – Реву Михайла Олексійо-
вича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхід-
ністю обрання голови ревізійної комісії емітента, з 20.04.2017 року. Посадо-
ву особу обрано терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером емітента 
та володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 000 простих 
іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 500,00 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: голова ревізійної комісії емітента, енерге-
тик ПАТ «Роменське підприємство «Агротехсервіс». Посадова особа непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На підставі рішення наглядової ради емітента від 20.04.2017 року (про-
токол №5 від 20.04.2017 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- припинено повноваження виконуючого обов’язки голови правління 
емітента – Кривуші Віктора Павловича (згоди на розкриття паспортних да-
них не надано) в зв’язку з закінченням терміну повноважень правління емі-
тента. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в 
розмірі 2 000 простих іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статут-
ного капіталу емітента, загальною номінальною вартістю 500,00 грн. На за-
значеній посаді перебував – з 19.12.2014 року. Посадова особа непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена правління емітента – Більченко Люд-
мили Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
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зв’язку з закінченням терміну повноважень правління емітента. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі не володіє. На зазначеній посаді пере-
бувала – з 15.08.2008 року. Посадова особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена правління емітента – Слатвицького Ва-
силя Степановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку 
з закінченням терміну повноважень правління емітента. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі не володіє. На зазначеній посаді перебував – з 
14.09.2007 року. Замість зазначеної посадової особи на посаду члена прав-
ління емітента нікого не обрано, в зв’язку зі зміною кількісного складу правлін-
ня та приведенням його у відповідність до статуту емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- припинено повноваження члена правління емітента – Федини Тетяни 
Володимирівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з 
закінченням терміну повноважень правління емітента. Посадова особа 
часткою в статутному капіталі не володіє. На зазначеній посаді перебувала 
– з 04.03.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має;

- обрано виконуючим обов’язки голови правління емітента – Кривушу 
Віктора Павловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в 
зв’язку з необхідністю обрання нового кількісного складу правління емітен-
та, з 20.04.2017 року. Посадову особу терміном на 3 роки. Посадова особа 
володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 2 000 простих 
іменних акцій, що дорівнює 0,0314% розміру статутного капіталу емітента, 
загальною номінальною вартістю 500,00 грн. Протягом останніх п’яти років 
посадова особа займала посади: заступник голови правління емітента,  

в.о. голови правління емітента. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має;

- обрано члена правління емітента – Більченко Людмилу Миколаївну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю обран-
ня нового кількісного складу правління емітента, з 20.04.2017 року. Посадову 
особу терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа займала 
посади: головний бухгалтер емітента, член правління емітента. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано члена правління емітента – Федину Тетяну Володимирівну (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано) в зв’язку з необхідністю об-
рання нового кількісного складу правління емітента, з 20.04.2017 року. По-
садову особу терміном на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Протягом останніх п’яти років посадова особа 
займала посади: економіст ТОВ «Кондор», економіст емітента. 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. Виконуючий обов’язки голови правління ______  В.П. Кривуша
 (підпис)  (ініціали та прізвище 
  керівника)
 М.П.
  20.04.2017 року
  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРАТ «КРАсНОАРМІй-
сьКИй ЗАВОд «МАЯК» ЄДРПОУ 02969550

1.3. Місцезнаходження 85300, україна, донецька обл., м.Покровськ, 
вул.Осіння, 2

1.4. Міжміський код, телефон та факс 8-06239-202-07
1.5. Електронна поштова адреса krasn@mayk.pat.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації mayk.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
20 квітня 2017 р. річними загальними зборами ПрАТ «Красноармій-

ського заводу»МАЯК» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Пастернак Надії 
Яківни, яка перебувала на посаді з 29.04.2013р.Частка в статутному капі-
талі Товариства в розмірі 85,926%; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Пастернак Олени 
Зиновіївни, яка перебувала на посаді з 29.04.2013р. Частка в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0,0001%; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Коржак Олени 
Миколаївни, яка перебувала на посаді з 29.04.2013р. Частка в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0,216494%;; непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження в.о. голови правління Ізотова Валерія 
Миколайовича Обіймав дану посаду з 01.11.2013р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваженн Ревізора Мірошніченко Ірини Валеріївни, 
яка перебувала на посаді з 29.04.2013р. Частка в статутному капіталі То-
вариства в розмірі 0,0,000137;непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Пастернак Надію Яківну , 
стором на 3 роки

- обрано на посаду члена Наглядової ради » Пастернак Олену Зинові-
ївну, стором на 3 роки.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Коржак Олену Миколаївну, 
стором на 3 роки.

- обрано на посаду Ревізора Лежаєву Любовь Петрівну, , стором на  
3 роки.

Частка в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,216494%.
- обрано на посаду голови правління Ізотова Валерія Миколайовича,строком 

на 3 роки Частки в статутному капіталі Товариства не має.
3. Підпис

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

В.о.голови Правління Ізотов Валерій Миколайович підпис, м. п. 
20.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЄВРОПЕй-

сьКЕ ТуРИсТИчНЕ сТРАХуВАННЯ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07, 044 

220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
2. 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 су-
купності вартості правочинів до 
вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансо-

вої звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 50 000 90 030 55,54
Зміст інформації
20.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1701 вiд 
20.04.2017р.) прийнято рiшення про прийняття рiшення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством 
протягом поточного року (угоди про депозитні вклади, про страхування, про 
перестрахування тощо) ринкова вартість майна або послуг по яким, переви-
щує 25% відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2016 рік 
з обов’язковим дотриманням вимог, визначених в керівництвах групи ERV та 
ERGO.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:  
90 030 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у %) – 55,54%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 9473000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 9473000 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» – 9473000 шт., «проти» – 0 шт. та «утри-
мались» 0 шт. Рiшення прийнято.

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

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

Голова Правління Бойчин Мирослав Михайлович
(підпис) М. П. (ініціали та прізвище керівника) 

20.04.2017
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ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПуТИЛьсьКИй ЛІсОКОМБІНАТ»

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбу-
дуться 25 травня 2017 року о 11оо годині в приміщенні актового залу 
управління лісокомбінату за адресою: смт. Путила, вул. українська, 186.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо-
рах буде здійснюватись у день проведення зборів з 0900 до 1100 за місцем 
проведення зборів. 

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обран-

ня лічильної комісії. 3. Звіт наглядової ради за 2016р. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень наглядової ради. 
4. Звіт правління про підсумки фінансово–господарської діяльності у 
2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення осно-
вних напрямків діяльності у 2017 р. 5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 
результатами перевірки фінансово–господарської діяльності за 2016р. 
Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та висновків. 6. Визначен-
ня порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) за підсумками роботи у 
2016р. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 
у 2017 році. 8. Про повноваження наглядової ради. 9. Затвердження ко-
шторису на утримання наглядової ради у 2017р., затвердження розміру 
винагороди голові та членам наглядової ради у 2017р., визначення особи, 
уповноваженої на підписання додатків до трудових договорів, затверджен-
ня умов договорів. 10. Затвердження розміру винагороди голові та членам 
ревізійної комісії, визначення особи, уповноваженої на підписання догово-
рів з ними, затвердження умов договорів. 11. Про викуп акцій товариства. 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній 
Усього активів 2049 1810
Основні засоби 1987 1709
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 59 79
Сумарна дебіторська заборгованість 3 21
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (65) 1
Власний капітал 1361 1149
Статутний капітал 373 373
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 688 661
Чистий прибуток (збиток) (66) 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 177465 177465
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах 19.05.2017 року. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – оформлену відповід-
но до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує 
особу. З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на 
розгляд загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
адресою смт. Путила, вул. Українська, 208 ( в кабінеті бухгалтерії), а також без-
посередньо у день проведення зборів за місцем проведення зборів до їх по-
чатку. Особа відповідальна за ознайомлення з документами Чевюк Дмитро 
Іванович. Тел. для довідок: (03738) 2-12-49.

Наглядова рада ПАТ «Путильський лісокомбінат.

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО сТРАХОВА КОМПАНiЯ 
«ТЕКОМ-ЖИТТЯ», 32509024, 65005 
Одеська область Малиновський м.Одеса 
вул. Михайлiвська, 44, 0487889173

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

20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

http://www.tig-life.com

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИсТВО «МАРІуПОЛь - АВТО»;2. Код за ЄДРПОУ 05419643;3. 
Місцезнаходження 87531, донецька область, м. Марiуполь, вул. Макара 
Мазая, 6;4. Міжміський код, телефон та факс (0629) 47-32-61, (0629) 47-32-63 ; 
5. Електронна поштова адреса mariupol_avto@emitent.net.ua;6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації www.maryupolavto.emit.com.ua;  7. Вид особливої інфор-
мації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 
2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
20.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬ - АВТО» прийнято рішення 
про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора Каплана Георгія 
Вікторовича (паспорт ВТ №134328 виданий Приморським РВ Маріуполь-
ського МУ УМВС України 24.02.2015р.) за рішенням річних загальних збо-
рів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 70,8758%. 
Обіймав дану посаду з 29.04.2014р.; непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Чентукової Ві-
кторії Георгіївни (паспорт КС №149261 виданий Приморським РВ Маріу-
польського МУ УМВС України 12.08.2002р.) за рішенням річних загальних 
зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0142%. 
Обіймала дану посаду з 29.04.2014р.; непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Засименко Інни 
Георгіївни (паспорт СТ №089024 виданий Жовтневим РВ Маріупольського 
МУ УМВС України 27.12.2008р.) за рішенням річних загальних зборів. Во-
лодіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,1626016%. Обі-
ймала дану посаду з 29.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Алексєєвічева 
Юрія Валерійовича (паспорт ВВ №032439 виданий Іллічівським РВ Маріу-
польського МУ УМВС України 07.10.1997р.) за рішенням річних загальних 
зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,16260%. 
Обіймав дану посаду з 29.04.2014р.; непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Каплана Георгія Вікторови-
ча (паспорт ВТ №134328 виданий Приморським РВ Маріупольського МУ 
УМВС України 24.02.2015р.) за рішенням річних загальних зборів. Член 
Наглядової ради є представником акціонера – Каплана Г.В. Володіє част-
кою у статутному капіталі емітента у розмірі 70,8758%. Особу призначено 
на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав наступ-
ні посади: Генеральний директор ПрАТ «Маріуполь-Авто»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Горбаня Олексія Сергійови-
ча (паспорт ВА №020184 виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькій області 08.08.1995р.) за рішенням річних загальних зборів. Член 
Наглядової ради є незалежним директором. Часткою у статутному капіталі 
емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення про-
тягом останніх п’яти років займав наступні посади: директор ТОВ «Компанія 
ІНВІНСІ-2013», директор ТОВ «ДОПАС», виконавчий директор ВАТ 
«ДОНЕЦЬК АВТОТРАНС», директор ТОВ «АВТО-ЕКСПРЕС»; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду члена Наглядової ради Чумаченко Михайла Юрійовича 
(паспорт ВЕ №258347 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій 
обл. 04.09.2001р.) за рішенням річних загальних зборів. Член Наглядової ради 
є незалежним директором. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 
Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років 
займав наступні посади: директор ТОВ «Виробничо комерційний центр», за-
ступник генерального директора ПрАТ «Миколаївське обласне підприємство 
автобусних станцій», юрист ТОВ «Системи адміністративних будівель», інспек-
тор служби безпеки ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Генерального директора Гріньова Юрія Івановича 
(паспорт ВА №406572 виданий Іллічівським РВ Маріупольського ГУ УМВС 
України в Донецької обл. 28.06.1996р.) за рішенням річних загальних збо-
рів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено 
на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав наступ-
ні посади: директор ПТК ПРАТ «МАРІУПОЛЬ-АВТО»; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Генеральний директор Каплан Георгій Вікторович, 
підпис, м. п., 20.04.2017 р.
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Кременчукнафтопродуктсервiс", 
03482784 Полтавська обл., Автозавод-
ський р-н, 39610, м. Кременчук, проїзд 
Галузевий, +38 0675405502

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

20.04.2017

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

www.knps.pp.ua

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська 
фiрма "Український технiчний союз", 
23557679

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

05.08.2016 р. проведено чергові загальні 
збори

Питання порядку денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) То-
вариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про ви-
плату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту 
в новiй редакцiїї. 
10. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дфяльнiсть 
органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладання Поло-
жень в нових редакцiях.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Збори Вирiшили:
По першому питанню порядку денного:
"Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв".
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку 
голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй 
з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних 
iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, 
повноваження лiчильної комiсiї передати ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВУ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ".
1.2. Затвердити умови договору про надання послуг по iнформацiйному та 
органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, 
призначених на 05.08.2016 р., щодо виконання повноважень лiчильної 
комiсiї, укладеного мiж ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ПАТ 
"КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС".
1.3. Обрати з числа працiвникiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад 
лiчильної комiсiї:
- Голова лiчильної комiсiї- пан Дорошенко Євген Сергiйович;
- Член лiчильної комiсiї- пан Ткач Анна Михайлiвна;
- Член лiчильної комiсiї- пан Колюпанов Юрiй Володимирович.
По другому питанню порядку денного:
"Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв 
акцiонерiв".
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.;
- час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 3 хвилин.;

- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.;
- для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може 
бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представ-
никам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Това-
риства, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам 
реєстрацiйної та лiчильної комiсiй;
- усi питання, звернення по питанням порядку денного загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, запис для надання слова пи питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та секретарю 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що 
присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання поряд-
ку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера 
або його представника, та засвiдченнi iх пiдписом. Анонiмнi заяви та за-
питання не розглядаються;
- голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв про-
водиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i 
текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Нагля-
довою радою Товариства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства для голосування;
- бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного 
голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, 
засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком пе-
чатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
- обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/
або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення 
результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює голова загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства;
- бюлетень для голосування визначається недiйсним у разi: а) якщо вiн 
вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис 
(пiдписи), прiзвище, iм"я та по батьковi акцiонера (уповноваженого пред-
ставника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; 
в) вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г) акцiонер (пред-
ставник акцiонера) не позначiв в бюлетнi жодного або позначив бiльше од-
ного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; ґ) акцiонер (пред-
ставник акцiонера) зазначив у бюлетнi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому 
належить за таким голосування (кумулятивне голосування);
- бюлетнi для голосування, що визначенi недiйсними, не враховуються пiд 
час пiдрахунку голосiв;
- бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн 
не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому 
мiстяться стороннi написи та/або виправлення;
- допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або 
розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загаль-
них зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простоюбiльшiстю 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, 
тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважа-
ється процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питаня рорядку 
денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без викорис-
тання бюлетенiв для голосування);
- особи, якi не є акцiонерами Товариства або iї представниками, посадови-
ми особами Товариства, запрошеними особами на збори - на загальнi збо-
ри акцiонерiв не допускаються (окрiм представникiв засобiв масової 
iнформацiї);
- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акцiонерiв товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть 
перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. 
Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається про-
стою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в за-
гальних зборах;
- загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть роз-
гляду питань порядку денного за умови, що за рiшееня про змiну черговостi 
розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей 
голосiв акцiонерiв, якi зареєстувалися для участi у загальних зборах;
- на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку ден-
ного, винесених на голосування. В разi вiдсутностi проекту рiшення з пи-
тань порядку денного та вiдповiдного бюлетеню для голосування, питання 
вважається таким, що на голосування не винесено;
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрiшнiх положень та чинного законодавства України;
- протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови 
Правлiння Товариства.
По третьому питанню порядку денного:
"Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння Товариства".

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “КРЕМЕНчуКНАФТОПРОдуКТсЕРВiс”
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3.1. Роботу Правлiння Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та та-
кою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням 
його установчих документiв.
3.2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити.
По четвертому питанню порядку денного:
"Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради".
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною 
та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i поло-
женням його установчих документiв.
4.2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити.
По п'ятому питанню порядку денного:
"Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї".
5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною 
та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i поло-
женням його установчих документiв.
5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити.
По шостому питанню порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк".
6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товари-
ства за 2015 рiк.
По сьомому питанню порядку денного:
Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Това-
риства за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про виплату 
дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства"
7.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2015 роцi Товариство 
має збиток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 443 тис. грн.
7.2. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк не затверджувати, у зв'язку 
з його вiдсутнiстю.
7.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi 
Товариства в 2015 роцi не проводити. Дивiденди за результатами госпо-
дарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачу-
вати.
По восьмому питанню порядку денного:
"Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк".
8.1. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити.
По дев'ятому питанню порядку денного:
"Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 
новiй редакцiї".
9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та 
затвердити змiни до Статуту Товариства, пов"язанi iз:
- приведенням окремих положень Статуту у вiдповiдностi до змiн у дiючому 
законодавствi України;
9.2. Делегувати Головi Правлiння (або тимчасово виконуючому обов"язки 
Головi Правлiння) право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, 
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2016 р.;
9.3. Доручити Головi Правлiння (або тимчасово виконуючому обов"язки Головi 
Правлiння) особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої 
довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну 
реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням за-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства 05.08.2016р.
По десятому питанню порядку денного:
"Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть 
органiв управлiння та контролю Товариства, шляхом викладення Поло-
жень в нових редакцiях".

10.1. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до 
наступних Положень ПАТ “КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС”:
- “Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС”;
- “Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА “КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС”;
- “Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА “КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС”;
- “Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА “КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВIС”;
10.2. Делегувати Головi Правлiння Товариства (або тимчасово виконуючо-
му обов”язки Головi Правлiння) право пiдпису Положень, що регламенту-
ють дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства в редакцiї, 
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2016р.
По одинадцятому питанню порядку денного:
“Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Ревiзiйної комiсiї товариства”.
11.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення зборiв 
акцiонерiв 05.08.2016р.) членiв ревiзiйної комiсiї Товариства;
11.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних 
зборiв акцiонерiв 05.08.2016р.) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, що 
втратили чиннiсть з дати прийняття рiшення загальними зборами 
акцiонерiв 05.08.2016р.
По дванадцятому питанню порядку денного:
"Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства".
12.1. Обрати з 05.08.2016р. членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
- Яковенко Юрiй Олексiйович;
- Ржевський Павло Миколайович;
- Якубович Костянтин Олександрович.
6. Інформація про дивіденди. Рiшення про нарахування та виплату 

дивiдендiв за результатами звiтного та по-
переднього рокiв загальними зборами 
акцiонерiв не приймалися. Дивiденди про-
тягом звiтного та попереднього рокiв не на-
раховувались i не виплачувались

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

ства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33071 32609
Основні засоби (за залишковою вартістю) 608 579
Довгострокові фінансові інвестиції 27886 27886
Запаси 30 21
Сумарна дебіторська заборгованість 3691 2955
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 311
Власний капітал 12230 12656
Статутний капітал 63176 63176
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -53508 -53082
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 106 126
Поточні зобов'язання і забезпечення 20735 19827
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.03537 -0.03595
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.03537 -0.03595

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 12033604 12033604
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Річна інформація ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» 
за 2016 рік 

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента:Приватне акцiонерне товари-
ство «Гадяцьке автотранспортне пiдприємство № 15337», 

03118251,37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Кiндратенка, 25, 
(05354)2-26-52. 2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2016р.  
3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://03118251.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ГАдЯЦьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ ПiдПРИЄМсТВО № 15337»

Річна інформація 
ПрАТ «Вентиляторний завод «Горизонт» 

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «Вентиляторний завод «Горизонт», 02971340, вул.Чапаєва, 15, 
м.Гадяч, Полтавська обл., 37300, 05354-2-04-01; 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 20.04.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформацію: http://www.vent.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВЕНТИЛЯТОРНИй ЗАВОд «ГОРИЗОНТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО «ПОЛТАВсьКИй АВТОАГРЕГАТНИй ЗАВОд», 
00232124, вул.Зiнькiвська, 57, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-53-41-
34; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 20.04.2017р. 3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: http://00232124.smida.gov.
ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: ТОВ «Січень- Аудит», 32996030; 5. Інформація про 
загальні збори: Чергові загальні збор відбулися 29.03.2016р. Порядок денний: 
1). Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.  
2). Звіт Генерального директора ПАТ «ПААЗ» про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності 
на 2016 рік. 3). Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність Товариства у 2015 році. 4). Затвердження річного звіту ПАТ «ПААЗ» 
за 2015 рік. 5). Звіт Наглядової ради ПАТ «ПААЗ». 6). Про прибуток (збиток) 
Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році 
та формування фондів ПАТ «ПААЗ» у 2016 році. 7). Про відкликання членів 
Ревізійної комісії ПАТ «ПААЗ». 8). Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ 
«ПААЗ». 9). Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ПААЗ». 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Всі питання 
розглянуті та ухвалені. Протокол розміщений на власному сайті http://00232124.
smida.gov.ua. 6. Інформація про дивіденди: За результатами 2015-2016 рр. рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 762284 742291
Основні засоби (за залишковою вартістю) 74331 70915
Довгострокові фінансові інвестиції 157905 157905
Запаси 32874 23559
Сумарна дебіторська заборгованість 491786 478191
Грошові кошти та їх еквіваленти 3689 10130
Власний капітал -104525 -122896
Статутний капітал 25216 25216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -129741 -148112
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 866809 865187
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,1831 -0,3545
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,1831 -0,3545

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 100863020 100863020
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 
капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГА-
дЯЦьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ ПІдПРИЄМсТВО 
№15337», код за ЄДРПОУ 03118251, повідомляє, що Загальними 
зборами акціонерів, прийнято рішення (Протокол № 1 від «29» березня 
2017 року) про припинення ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» шляхом пере-
творення. Відповідний запис до ЄДР про прийняте рішення внесено 
«19» квітня 2017р. Письмові вимоги кредиторів приймаються протягом 
строку визначеного законодавством за адресою: 37300, Полтавська обл. 
м.Гадяч, вул.Кіндратенка, буд.25. 

Голова комісії з перетворення  Куць Г.І.

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО "ГОРЛiВсьКИй 
М`ЯсОКОМБiНАТ", 00443364, 84573 
донецька область, Бахмутський район, 
селище Новолуганське, квартал 
Молодiжний, будинок 13, 
+38 (063) 868 29 44, +38 (067) 635 77 12

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

20.04.2017

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

http://www.kum.com.ua

 Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО "БАХМуТсКИй 
АГРАРНЫй сОюЗ", 25099117, 84573 
донецька область, Бахмутський район, 
с. Новолуганське д/н, (062) 332 72 41

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

20.04.2017

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

http://bas.prat.ua

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО «КРАсНОАРМiйсьКИй ЗАВОд ТЕХ-
НОЛОГІчНОГО ОБЛАдНАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 01234964 
3. Місцезнаходження 85300, донецька область мiсто Покровськ, 

вул. днiпропетровська,32
4. Міжміський код та телефон, факс 0623926288 , 0623926288
5. Електронна поштова адреса kzto@mail.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.kzto.pat.ua
7 Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

20.04.2017р. вiдповiдно до Протоколу №1 рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Красноармiйський завод 
технологiчного обладнання» припинено повноваження Ревiзора Кiзiлова 
Олега Вiкторовича (паспорт ВС245765, виданий Красноамрiйським МВ 
УМВС України в Донецькiй областi 23.03.2000р.) у зв'язку з закiнченням 
термiну повноважень. Частка, якою володiє в уставному капiталi - 
0,0012  %. Судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. Протягом 
дiяльностi займав посаду директора ТОВ «ПIК». 

20.04.2017р. вiдповiдно до Протоколу №1 рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Красноармiйський завод 
технологiчного обладнання» обрано на посаду Ревiзора Кiзiлова Олега 
Вiкторовича (паспорт ВС245765, виданий Красноамрiйським МВ УМВС Укра-
їни в Донецькiй областi 23.03.2000р.) термiном на три роки. Частка, якою 
володiє в уставному капiталi - 0,0012 %. Судимостi за посадовi i корисливi 
злочини не має. Протягом дiяльностi займав посаду директора ТОВ «ПIК». 

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

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

2. Найменування посади: Голова правління ________________ Нелюб 
Олександр Якович 

 (підпис) М.П. 20.04.2017р.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

I. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Племсервіс», 00703351, вул.Київська, 89, смт.Градизьк, Глобинський р-н., 
Полтавська обл., 39071, (05365) 3-43-44; II. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
20.04.2017р. III.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: plemservis.pat.ua. IV. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: 
Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
30687076. V. Інформація про загальні збори: Чергові загальні збори акціо-
нерів відбулися 20.04.2016р. Порядок денний: 1). Обрання членів лічиль-
ної комісії Загальних зборів акціонерів. 2).Звіт Правління про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3). Звіт Наглядової ради 
Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 4). Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 
рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії. 5). Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6). Розпо-
діл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.  
7). Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.  
8). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 9). Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10). За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 
11). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної ко-
місії Товариства. 12). Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13). За-
твердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контр-
актів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товари-
ства. 14). Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічиль-
ної комісії Загальних зборів. Пропозицiї до перелiку питань порядку денно-

го не поступали. Всі питання розглянуті та ухвалені. Протокол про підсумки 
голосування розміщений на сайті емітента: http://plemservis.pat.ua/
documents/protokoli-zboriv. VI. Інформація про дивіденди: За результатами 
2014-2015рр. рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 4294 3293
Основні засоби (за залишковою вартістю) 919 1039

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1165 899
Сумарна дебіторська заборгованість 483 216
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 83
Власний капітал 3145 2723
Статутний капітал 504 504
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1383 982

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 352 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 797 570
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,2095 0,4875

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

0,2095 0,4875

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

2014360 2014360

Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ПЛЕМсЕРВІс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
i.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ВЕНТИЛЯТОРНИй ЗАВОд «ГОРИ-
ЗОНТ»; 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 02971340; 3.Місцезнаходження – 
37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15; 4.Міжміський код, теле-
фон та факс: (05354)2-04-01/2-15-20; 5.Електронна поштова адреса– zat.
gorizont@gmail.com; 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.vent.
com.ua; 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього положення -Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента

ii.Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт» по-

відомляє, що рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2017р. (прото-
кол № 1) в зв’язку з закінченням терміну повноважень припинено повно-
важення: голова правління- Гончаров Євген Іванович, паспорт КО № 447240 
виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 80,35% в статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 18.04.2014р.; 
голова Наглядової ради- Минка Михайло Михайлович, паспорт КН № 287585 
виданий 02.12.1996р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., воло-
діє 14,72% в СК, перебував на посаді з 18.04.2014р.; член Наглядової ради, 
заступник голови- Гончарова Ірина Василівна, паспорт КО № 280004 вида-
ний 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 
1,03% в СК, перебувала на посаді з 18.04.2014р.; член Наглядової ради- 
Липницька Валентина Іванівна, паспорт КО № 038194 виданий 19.01.2000р. 
Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 0,02% в СК, пере-

бувала на посаді з 18.04.2014р.; Ревізор- Удовіченко Юлія Василівна, пас-
порт КО № 364050 виданий 08.04.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 0,006% в СК, перебувала на посаді з 18.04.2014р.; 
обрано терміном на три роки: голова правління- Гончаров Євген Іванович, 
паспорт КО № 447240 виданий 11.10.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в 
Полтавській обл., володіє 80,35% в статутному капіталі емітента, інші поса-
ди, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- голова правління 
ПрАТ «Горизонт»; голова Наглядової ради, акціонер- Минка Михайло Михай-
лович, паспорт КН № 287585 виданий 02.12.1996р. Гадяцьким РВ УМВС 
України в Полтавській обл., володіє 14,72% в СК, інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п’яти років- приватний підприємець; член На-
глядової ради, заступник голови, акціонер- Гончарова Ірина Василівна, пас-
порт КО № 280004 виданий 17.10.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 1,03% в СК, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років- приватний підприємець; член Наглядової 
ради, акціонер- Липницька Валентина Іванівна, паспорт КО № 038194 вида-
ний 19.01.2000р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській обл., володіє 
0,02% в СК, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років- 
начальник цеха ПрАТ «Горизонт»; ревізор- Удовіченко Юлія Василівна, пас-
порт КО № 364050 виданий 08.04.2002р. Гадяцьким РВ УМВС України в Пол-
тавській обл., володіє 0,006% в СК, інші посади, які обіймала ця особа 
протягом останніх п’яти років- приватний підприємець.

Звільнені та обрані посадові особи непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини не мають.

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

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

2.Голова правління (підпис) Є.І.Гончаров 20.04.2017р.

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИ-
ЦТВУ»; Код за ЄДРПОУ 21558858; Україна, 04053, м.Київ, пров.Киянів-
ський, 3-7; 044 272-52-45.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну ін-
формацію: adcenter.in.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЦЕНТР РЕКЛАМИ І сПРИЯННЯ МІЖНАРОдНОМу сПІВРОБІТНИЦТВу»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. I. Основні ві-
домості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ», 
00913686, 36034 Полтавська область - мiсто Полтава Соборностi, 66, 
(0532) 66-89-10. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017.  
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.oblagropostach.poltava.ua . 4. Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит», 32996030.  
5. Інформація про загальні збори: Збори вiдбулися 28.04.2016 року, 
кворум – 99,70%. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї, прий-
няття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та 
секретаря Зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшень (регламенту) з пи-
тань порядку проведення Зборiв Товариства; 4. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння Товариства за 2015 рiк. 5. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради То-
вариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження рiчного 
звiту Товариства за 2015 рiк. 8. Затвердження розподiлу прибутку i 
збиткiв Товариства за 2015 рiк. 9. Про попереднє схвалення значних 
правочинiв Товариства. 10. Припинення повноважень членiв Наглядо-
вої Ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової Ради Товари-
ства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових та трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встанов-
лення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 13. Припинення повнова-
жень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14 Про обрання 
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Про обрання Голови Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 16. Про обрання Голови Наглядової ради Товари-
ства. 17. Про затвердження кандидатури на посаду Голови Правлiння. 
Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати членами 
лiчильної комiсiї: Глушко Вiру Олексiївну - голова комiсiї, Слюсенко 
Антонiну Григорiвну - член комiсiї,Iртуганову Тамару Олександрiвну - 
член комiсiї. 2. Обрати головою зборiв: Кiвшика Олександра Петрови-
ча, обрати секретарем зборiв: Сатаєву Ларису Григорiвну. 3. Встанови-
ти наступний порядок проведення Зборiв: Регламент роботи загальних 
зборiв акцiонерiв: Доповiдi по кожному питанню порядку денному - до 
10 хв.; Виступи - до 3 хв.; Запитання - до 2 хв., вiдповiдi на запитання 
- до 3 хв.; Зауваження, особливi думки i таке iнше подаються присутнiми 
у письмовому виглядi секретарю чергових рiчних загальних зборiв iз 
зазначенням прiзвища акцiонера, кiлькостi та типу належних йому 
акцiй; Голосування за проектами рiшень питань порядку денного чер-
гових рiчних загальних зборiв проводиться за принципом «одна акцiя 
- один голос», з використанням бюлетенiв для голосування; Рiшення з 
питань порядку денного загальних зборiв приймаються простою 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загаль-
них зборах та є власниками акцiй голосуючих з вiдповiдного питання; 
По кожному питанню порядку денного Голова Лiчильної комiсiї 
доповiдає (в уснiй формi) загальним зборам про результати голосу-
вання; Загальнi збори акцiонерiв проводяться без перерви. 4. Затвер-
дити звiт Голови Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 
2015 рiк . 5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк . 6. Затверди-
ти звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 7. Затвердити рiчний звiт та ба-
ланс Товариства за 2015 рiк. 8. Прибуток у розмiрi 17000 грн, отрима-
ний за пiдсумками дiяльностi за 2015 рiк, спрямувати на розвиток 
Товариства, для поповнення обiгових коштiв. Дивiденди по акцiям ПАТ 
«Полтавський облагропостач» по пiдсумкам фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати. 9. Попере-
дньо схвалити значнi правочини Товариства, що можуть вчинятися 
Товариством у перiод з 29.04.2016р. по 28.04.2017р., якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2015 рiк тобто 4 035,75 тис. грн., а саме: укладення договорiв купiвлi 
паливно-мастильних матерiалiв (бензини, дизельне пальне, мастила), 
сiльськогосподарської продукцiї та iнших товарiв необхiдних для 
здiйснення господарської дiяльностi Товариства на загальну суму, що 
не перевищує 100 млн.грн з ПДВ.; Укладення договорiв продажу 
паливно-мастильних матерiалiв (бензини, дизельне пальне, мастила), 
сiльськогосподарської продукцiї та iнших товарiв на загальну суму, що 
не перевищує 100 млн.грн з ПДВ; Отримання будь-яких видiв кредитiв 

шляхом укладення кредитних договорiв з банкiвськими установами з 
наступними параметрами отриманих кредитiв: загальна сума грошо-
вих коштiв, що можуть бути отриманi Товариством за усiма кредитни-
ми договорами, що можуть бути укладенi на протязi квiтня-грудня 2016 
року та в сiчнi-квiтень 2017 року - 20 (двадцять) мiльйонiв гривень; 
строк, на який можуть укладатись кредитнi договори - до 10 (десяти) 
рокiв; Передання майна Товариства в заставу, iпотеку в забезпечення 
виконання зобов'язань Товариства та третiх осiб з наступними пара-
метрами: види майна, яке може передаватись в заставу, iпотеку - будь 
яке майно, що належить товариству на правi власностi, в тому числi як 
рухоме, так i нерухоме; загальна вартiсть майна, що може бути пере-
дана в заставу, iпотеку - до 50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень; строк, на 
який можуть укладатись договори - не бiльше 10 (десяти) рокiв; На-
дання Товариством порук за третiх осiб з наступними параметрами 
укладання договорiв порук: строк дiї договорiв - не бiльше 5 (п'яти) 
рокiв; загальна сума порук за третiх осiб - не бiльше 50 (п'ятдесят) 
мiльйонiв гривень; Укладення договорiв на придбання основних 
засобiв виробництва (рухомого i нерухомого майна, земельних дiлянок, 
обладнання), цiнних паперiв на загальну суму, що не перевищує  
50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень; Укладення договорiв на придбання 
земельних дiлянок за адресами: м.Полтава, вул.Буровикiв,4, м.Полта-
ва, вул.9 Сiчня,1, м.Лубни, вул.Черняхiвського,7, с.Абазiвка, вул.
Бiлоуська,12, на яких розташованi об'єкти нерухомостi, що належать 
Товариству на правi власностi, на загальну суму, що не перевищує  
50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень; Вiдмова вiд актiв на право постiйного 
користування земельних дiлянок за адресами: м.Полтава, вул.
Буровикiв,4, м.Полтава, вул.9 Сiчня,1, м.Лубни, вул.Черняхiвського,7, 
с.Абазiвка, вул.Бiлоуська,12, та заключення договорiв оренди землi в 
результатi зменшення площi земельних дiлянок, якi не використову-
ються у господарськiй дiяльностi; Проведення реалiзацiї повнiстю або 
частково основних засобiв, якi належать Товариству, за договiрною 
цiною, а також їх розборку та списання з балансу, а саме: будiвлi та 
споруди за адресою: м. Лубни, вул. Черняхiвського, 7, нежитловi 
будiвлi та споруди за адресою: смт.Чутове, вул.Короленка, 29а та Ко-
роленка, 29б, автозаправочна станцiя, будiвлi та допомiжнi споруди за 
адресою: с.Абазiвка, вул.Бiлоусько, 12, будiвлi та допомiжнi споруди 
за адресою: м. Полтава, вул. 9 Сiчня, 1, будiвлi та допомiжнi споруди 
за адресою : м. Полтава, вул.Буровикiв,4, на загальну суму, що не пе-
ревищує 50 (п'ятдесят) мiльйонiв гривень; Закриття Хорольського 
дочiрнього пiдприємства «Агропостач» (м.Хорол, вул.Ленiна,116) або 
його реорганiзацiя шляхом змiни органiзацiйно-правової форми на то-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю; Виступати Товариством за-
сновником або учасником (акцiонером) нового або iснуючого суб'єкта 
господарської дiяльностi, шляхом надання в статутний фонд коштiв 
або основних засобiв виробництва (рухомого та нерухомого майна), 
якi належать Товариству, на загальну суму, що не перевищує 20 (двад-
цять) млн.грн без ПДВ; Надання Товариством безвiдсоткової поворот-
ної фiнансової допомоги суб'єктам господарської дiяльностi з наступ-
ними параметрами укладання договорiв: строк дiї договорiв - не бiльше 
3 (три) роки, загальна сума фiнансової допомоги - не бiльше 5 (п'яти) 
млн.грн. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання 
вищезазначених значних правочинiв (враховуючи додатки, доповне-
ння, змiни та будь-якi iншi документи до таких правочинiв або для їх 
укладення) та покласти на нього вiдповiдальнiсть щодо забезпечення 
виконання вказаних правочинiв. Правочини, на вчинення яких надана 
попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодав-
ства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товари-
ства згоди на їх вчинення. 10. Припинити з 28 квiтня 2016 року повно-
важення: Голови Наглядової ради - Тютюнник Iрини Петрiвни; Члена 
Наглядової ради - Акус Володимир Борисовича; Члена Наглядової 
ради - Друб Олександра Миколайовича. У зв'язку з припиненням по-
вноважень Голови та членiв Наглядової ради припинити дiю цивiльно-
правових угод укладених мiж Товариством та членами Наглядової 
ради. 11. Обрати та затвердити наступний склад Наглядової ради ПАТ 
«Полтавський облагропостач»: Тютюнник Iрина Петрiвна - член нагля-
дової ради; Акус Володимир Борисович - член наглядової ради; Гри-
цай Вячеслав Володимирович - член наглядової ради. Вважати повно-
важення новообраних членiв Наглядової ради ПАТ «Полтавський 
облагропостач» такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати 
прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 
28 квiтня 2016р. 12. Затвердити умови цивiльно-правових угод, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що винаго-
рода у Членiв Наглядової Ради Товариства вiдсутня. Уповноважити 
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голову правлiння пiдписати цивiльно-правовi угоди з членами Наглядо-
вої ради Товариства. 13. Припинити з 28 квiтня 2016 року повноважен-
ня: Голови Ревiзiйної комiсiї - Сатаєвої Лариси Григорiвни, Члена 
Ревiзiйної комiсiї - Варченко Надiї Миколаївни, Члена Ревiзiйної комiсiї 
- Гонтової Лариси Володимирiвни. 14. Обрати та затвердити наступний 
склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський облагропостач» строком на 
5 (п'ять) рокiв у кiлькостi 3-х осiб: Сатаєва Лариса Григорiвна - член 
ревiзiйної комiсiї, Варченко Надiя Миколаївна- член ревiзiйної комiсiї, 
Гонтова Лариса Володимирiвна - член ревiзiйної комiсiї. Вважати по-
вноваження новообраних членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтавський 
облагропостач» такими, що набули чинностi та є легiтимними з дати 
прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 
28 квiтня 2016 року. 15. Обрати головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Полтав-
ський Облагропостач»: Сатаєву Ларису Григорiвну. 16. Обрати головою 
Наглядової Ради ПАТ «Полтавський Облагропостач»: Тютюнник Iрину 
Петрiвну. 17. Затвердити Кiвшика Олександра Петровича, на посадi го-
лови правлiння ПАТ «Полтавський облагропостач». Пропозицiй та за-
уважень до загальних зборiв акцiонерiв не надходило. 6. Інформація 

про дивіденди: За результатами звітного і попереднього року прийнято 
рішення дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 
(тис. грн.) Найменування показника: період звітний/ попередній Усього 
активів: 16203/16143. Основні засоби (за залишковою вартістю): 
9171/8593. Довгострокові фінансові інвестиції: 505/505. Запаси 
1213/2078. Сумарна дебіторська заборгованість 3731/3371. Грошові 
кошти та їх еквіваленти 8/21. Власний капітал 14752/14659. Статутний 
капітал 8452/8452. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
-5063/4970. Довгострокові зобов'язання і забезпечення -/167. Поточні 
зобов'язання і забезпечення 1451/1317. Чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію: 3.00864440/3.39821810. Скоригований чистий при-
буток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0.00275080/0.00050280. Се-
редньорічна кількість простих акцій (шт.) 33808000/33808000. Цінні па-
пери власних випусків викуплені протягом звітного періоду: загальна 
номінальна вартість -/-, у відсотках від статутного капіталу -/-. Загальна 
сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків про-
тягом періоду -/-. Голова правлiння - Кiвшик Олександр Петрович.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Основні відо-
мості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРIМКА», 00486818, 19940 Чер-
каська область Чорнобаївський с.Велика Бурiмка вул. Ленiна, буд. 17, 
(0239) 2-27-65; 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію http://burimka.at24.com.ua/ 4. Найменування, код за ЄДРПОУ  
аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності  
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Кооп-
Аудит», 21385106; 5. Інформація про загальні Збори вiдбулись 19.04.2016 
року. Кворум 95,54%. Порядок денний. 1. Обрання лiчильної комiсiї та 
затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної 
комiсiї депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». 2. Обрання голо-
ви та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту роботи за-
гальних зборiв. 3. Звiт Виконавчого органу - Директора про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Визначення 
основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 4. Звiт Нагля-
дової ради за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради. 5. Затвердження рiшень Наглядової ради за перiод з 
17.04.2015р., по 19.04.2016р., якi потребують затвердження загальними 
зборами Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товари-
ства станом на 31.12.2015р. 7. Затвердження порядку розподiлу при-
бутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi з 
урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Внесення змiн та допо-
внень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї. 9. Внесення змiн та 
доповнень до положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та 
Загальнi збори Товариства. Затвердження цих положень в новiй редакцiї. 
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 11. Визначення кiлькiсного складу та строку повнова-
жень членiв Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв Наглядо-
вої ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 13. Про визначення 
характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством про-
тягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру 
їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, на-
дання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог 
Закону України «Про акцiонернi товариства». 14. Прийняття рiшення 
щодо вiдчуження майна Товариства. Схвалення укладання Товариством 
договору (договорiв) купiвлi-продажу основних засобiв Товариства на 
суму, яка не менше їх балансової вартостi на дату укладання такого до-
говору (договорiв). Надання повноважень на укладання такого (догово-
ру) договорiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не над-
ходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну 
комiсiю у складi 3-х осiб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК 
«ДЕЛЬТА», на пiдставi Договору № б/н вiд 22.02.2016р., про виконання 
повноважень лiчильної комiсiї на загальних зборах ПАТ «ВЕЛИКА 
БУРIМКА» «19» квiтня 2016р., укладеного з Депозитарною установою 
ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н вiд 22.02.2016р., 

про виконання повноважень лiчильної комiсiї на загальних зборах ПАТ 
«ВЕЛИКА БУРIМКА» «19» квiтня 2016р. Термiн дiї повноважень лiчильної 
комiсiї - з моменту обрання та до закiнчення загальних зборiв. Повно-
важення членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та 
пiдписання ними протоколу про пiдсумки голосування на загальних збо-
рах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити реєстрацiйнiй 
комiсiї. 2. Обрати: голова зборiв - Шапошник Петро Iванович секретар 
зборiв - Мiрошник Наталiя Василiвна Затвердити регламент роботи: 
основна доповiдь - 15 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в деба-
тах - 20-30 хвилин; вiдповiдi на запитання - 10 хвилин; збори вести укра-
їнської мовою. Звiти, доповiдi та виступи - на українськiй або росiйськiй 
мовах; пропозицiї та питання ставити як в уснiй, так i письмовiй формi, 
лише з питань порядку денного загальних зборiв. Питання приватного 
характеру на загальних зборах не розглядаються; у разi необхiдностi у 
ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура оголошення 
перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та Положення Про загальнi 
збори Товариства. 3. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Директора 
ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА» про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015рiк. Основними напрямками дiяльностi 
Товариства в 2016 роцi є закрiплення за iснуючими сiльськогосподарськими 
ринками, пошук нових партнерiв та плiдна спiвпраця з акцiонерами То-
вариства. За наслiдками розгляду звiту роботу Директора в 2015 роцi 
вважати задовiльною. 4. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Нагля-
дової ради Товариства за 2015 рiк. За наслiдками розгляду звiту Роботу 
Наглядової ради в 2015 роцi вважати задовiльною. 5. Затвердити 
рiшення Наглядової ради за перiод вiд минулорiчних загальних зборiв 
акцiонерiв «17» квiтня 2015 року до цьогорiчних загальних зборiв 
акцiонерiв «19» квiтня 2016 року, якi потребують затвердження загаль-
ними зборами Товариства, щодо отримання Товариством грошових 
коштiв (позики, кредитiв), укладення договорiв поставки, купiвлi-продажу, 
надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, 
договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв 
гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно 
нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв та пов’язаних з ними 
правочинiв. 6. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Велика Бурiмка» за 2015 рiк. 
Затвердити Баланс ПАТ «Велика Бурiмка» станом на 31.12.2015р.  
7. Отриманий за результатами 2015 року прибуток у сумi 30 757 тис. 
грн., направити: 5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду; 
95 % чистого прибутку, що залишається пiсля вiдрахувань до резервно-
го фонду, залишити у розпорядженнi Товариства та використовувати 
для фiнансування розвитку Товариства. Дивiденди за 2015 рiк не нара-
ховувати i не виплачувати. 8. Не вносити змiни та доповнення до Стату-
ту ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА». Не затверджувати нову редакцiю Статуту 
ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА». 9. Не вносити змiни та доповнення до Поло-
жень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальнi збори ПАТ «ВЕ-
ЛИКА БУРIМКА». Не затверджувати новi редакцiї Положень про Нагля-
дову раду, Виконавчий орган та Загальнi збори ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА». 
10. У зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинити повнова-
ження членiв Наглядової ради Товариства: Волика Олександра Петро-
вича. Волика Олега Петровича. 11. Визначити кiлькiсний склад Наглядо-
вої ради ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА» у складi 2-х (двох) осiб зi строком 
повноважень 3(три) роки. 12. Члени Наглядової ради здiйснюють свою 
дiяльнiсть безоплатно. У разi необхiдностi, доручити Директору ввести в 

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВЕЛИКА БуРiМКА»
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штатний розклад Товариства посади голови та членiв Наглядової ради з 
окладами, визначеними рiшенням Наглядової ради. Затвердити умови 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та членами Нагля-
дової ради. У разi змiни фiнансово-господарського стану Товариства та 
при виникненнi необхiдностi Наглядовiй радi переглядати умови оплати 
працi головi та члену Наглядової ради та приймати рiшення щодо 
розмiрiв оплати працi голови та члена Наглядової ради. Призначити Ди-
ректора Товариства, уповноваженою особою на пiдписання договорiв 
(контрактiв) з головою та членами Наглядової ради. Обрати членами На-
глядової ради: Волика Олександра Петровича, представник ТОВ «ША-
ФАР». Волика Олега Петровича, представник ТОВ «КОНТАНГО 2012». 
13. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «ВЕЛИКА БУРIМКА» значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття такого рiшення, предметом (характером) 
яких є: одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прий-
няття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання 
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майно-
вих прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв 
забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товари-
ства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв 
купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв 
поставки, купiвлi-продажу, надання послуг Товариством. Розмiр гранич-
ної вартостi для таких значних правочинiв, та iнших договорiв та 
пов’язаних з ними значних правочинiв, становить для кожного з яких 
сума бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2015 рiк та не перевищує гривневий еквiвалент 
суми 500 000 (п’ятсот тисяч) євро за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на день укладання кожного з вищезазначених та 
пов’язаних з ними значних правочинiв. Пiд значним правочином слiд 
також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену 
вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi То-
вариством. Гранична сукупна вартiсть для вищезазначених та 
пов’язаних з ними значних правочинiв становить гривневий еквiвалент 
суми 1 000 000 (один мiльйон) євро за офiцiйним курсом Нацiонального 
банку України на день пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Уповно-
важити з правом передоручення Директора Товариства на укладання 
кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису 

договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших документiв, необхiдних 
для укладання цих правочинiв. Укладання кожного такого значного пра-
вочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. 
Всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших 
документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв Директор узго-
джує самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть зазначених вище 
правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необ-
межена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, 
вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Това-
риства. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину 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 ко-
ливань курсу гривнi до iноземних валют. 14. Прийняти рiшення щодо 
вiдчуження майна Товариства. Схвалити укладання Товариством дого-
вору (договорiв) купiвлi-продажу основних засобiв Товариства на суму, 
яка не менше їх балансової вартостi на дату укладання такого договору 
(договорiв). Надати Директору Товариства повноваження на укладання 
та пiдписання такого договору (договорiв) вiд iменi Товариства. 6. Ін-
формація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього ро-
ків рішення щодо виплати дивідендів не приймалось II. Основні показ-
ники фінансово-господарської діяльності емітента. 1. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Наймену-
вання показника: звітний період / попередній період. Усього активів: 
96622/94808. Основні засоби (за залишковою вартістю): 13281/13724. 
Довгострокові фінансові інвестиції: -/-. Запаси 4087/5714. Сумарна де-
біторська заборгованість 78437/70744. Грошові кошти та їх еквіваленти 
39/13. Власний капітал 83537/56306. Статутний капітал 2263/2263. Не-
розподілений прибуток (непокритий збиток) -61486/34255. Довгостроко-
ві зобов'язання і забезпечення -/-. Поточні зобов'язання і забезпечення 
13085/38502. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію: 
3.00864440/3.39821810. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 3.00864440/3.39821810. Середньорічна кількість 
простих акцій (шт.) 9050920/9050920. Цінні папери власних випусків ви-
куплені протягом звітного періоду: загальна номінальна вартість -/-, у 
відсотках від статутного капіталу -/-. Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду -/-. Директор 
Шапошник П.I.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

23354002

3. Місцезнаходження емітента 85053 Донецька область, 
Добропiльський район, селище 
Дорожнє станцiя Мерцалово

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)4903318 (044)4903317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

Iryna.Vitvitska@sibelco.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.clays.prat.ua

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

2. Текст повідомлення
18.04.2017 року, черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далi-
Товариство) (Протокол № 2 вiд 18.04.2017 р.) прийнято рiшення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняти-
ся Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення до 
18.04.2018 року.

Даним рiшенням попередньо надано згоду на вчинення Товариством 
наступних значних правочинiв:

Будь-яких договорiв, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або 

укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними осо-
бами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори 
щодо купiвлi-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання тран-
спортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення 
робiт зi знiмання верхнього слою 'рунтових порiд та рекультивацiї, згiдно 
планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських 
послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/че-
рез територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та мор-
ським транспортом; договори на виконання розвантажувально-
навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт 
та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуго-
вування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству; за 
умови що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна пе-
ревищувати еквiвалент в розмiрi 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) 
Євро за курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення та-
кого договору. Гривневий еквiвалент на дату розкриття особливої iнформацiї 
у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї (stockmarket) стано-
вить 997 542 630 гривень.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi становить 992947 тис. гривень.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 100,46283%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 100 штук. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

- 100 штук, «проти» прийняття рiшення - 0 штук, «утрималися» вiд прий-
няття рiшення - 0 штук.

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор ____________ Ткач iгор Васильович

М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“ГЛИНИ дОНБАсу”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна фірма «АС» 

(код за ЄДРПОУ 19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова адре-
са – as@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua. Вид 
особливої інформації – відомості про прийняття рішення про надання зго-
ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами 18.04.17р. прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Вартість 
активів за даними останньої річної фінансової звітності – 2761 тис. грн. За-
гальна кількість голосуючих акцій – 1167530 шт., кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані для участі у загальних зборах – 994182 шт., кількість го-

лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 12640 шт., 
«проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вартість 
послуг – 4838,5 тис. грн. Співвідношення* – 175,24%; 2) Ринкова вартість 
послуг – 488,2 тис. грн. Співвідношення* – 17,68%; 3) Ринкова вартість по-
слуг – 161,5 тис. грн. Співвідношення* – 5,85%; 4) Ринкова вартість майна 
– 270,2 тис. грн. Співвідношення* – 9,79%; 5) Ринкова вартість майна – 
251,8 тис. грн. Співвідношення* – 9,12%.

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості акти-
вів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

Голова правління Климчук О.М., 18.04.17р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВИРОБНИчО-КОМЕРЦІйНА ФІРМА «Ас»

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

емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне 
товариство»Тетіївське хлібоприймальне підприємство».2. Код за 
ЄДРПОУ -00954478.3. Місцезнаходження :09800 м. Тетіїв вул. Київська, 
буд.27.4. Міжміський код, телефон та факс -(04560)5-13-73 (04560)5-18-54. 
5.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації -http://patthpp.informs.net.ua/.6.Вид осо-
бливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 

зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Клековкін Олексій Володимирович (особа не дала згоди на розкрит-
тя даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повно-
важення.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді:6 років 4 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Мартинюк Валентина Дмитрівна (особа не дала згоди на розкриття 
даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 6 років 4 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Поденешко Влолдимир Леонідович (особа не дала згоди на розкрит-
тя даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 11 років 1 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Голуб Руслан Тарасович (особа не дала згоди на розкриття даних), 
яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 75,108033%.Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 99,9827%.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: 2 роки 11 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Черкас Сергій Іванович (особа не дала згоди на розкриття даних), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинилаповноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,011735%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 6 років 4 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Ворона Надія Іванівна (особа не дала згоди на розкриття даних), яка 
займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0,001205%.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 6 років 4 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Голуб Людмила Дмитрівна (особа не дала згоди на розкриття даних), 
яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: 2 роки 11 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Фальківський Семен Савович (особа не дала згоди на розкриття да-
них), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноважен-
ня.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 6 років 4 міс..

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Скурський Олександр Володимирович (особа не дала згоди на роз-
криття даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила по-
вноваження.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді:2 роки 11 міс.

Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними 
зборами акціонерів 20.04.2017р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Посадова 
особа Боков Олександр Анатолійович (особа не дала згоди на розкриття 
даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 6 років 4 міс.

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради з числа її 
членів 20.04.2017 р.(Протокол №4 від 20.04.02017р.).Голуб Руслан Тарасо-
вич (особа не дала згоди на розкриття даних) обрано на посаду Голова 
Наглядової ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
75,108033%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,9827%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який об-
рано особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти 
років: голова Тетіївської РДА.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі:4236733 акцій.Голова НР є акціонером Товариства.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціо-
нерів 20.04.2017 р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Черкас Сергій Іванович 
(особа не дала згоди на розкриття даних) обрано на посаду Член Наглядо-
вої ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,011735%.Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який 
обрано особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: головний інженер ПАТ «Тетіївське ХПП». Розмір пакета акцій 
емітента, які належать цій особі: 622 акцій.Член НР є акціонером Товари-
ства.

Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціоне-
рів 20.04.2017 р.(Протокол №1 від 20.04.2017р.).Ворона Надія Іванівна (осо-
ба не дала згоди на розкриття даних) обрано на посаду Член Наглядової 
ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001205%.Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано 
особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 
головний економіст ПАТ «Тетіївське ХПП».Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 68 акцій.Член НР є акціонером Товариства.

Генеральний директор  Лисиця В.В.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТЕТІЇВсьКЕ ХЛІБОПРИйМАЛьНЕ ПІдПРИЄМсТВО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №76, 21 квітня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-комерційна фірма «АС» 
(код за ЄДРПОУ 19026153). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мель-
никова, 2/10. Телефон (факс) – (044)481-26-58. Електронна поштова адреса 
– as@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://as.pat.ua. Вид осо-
бливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 18.04.17р., відбулися наступні 

зміни в складі посадових осіб:
2.1. Достроково припинені повноваження членів наглядової ради, які 

перебували на посаді 1 рік: ДАХК «Артем», код ЄДРПОУ 14307699, розмір 
пакету акцій – 51,00%; Грищенко Марини Анатоліївни, розмір пакету акцій 
– 0,00005%; Смаля Станіслава Миколайовича, пакетом акцій не володіє.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: Карпенко Антон Ми-
колайович - представник акціонера ДАХК Артем» (код ЄДРПОУ 14307699, роз-
мір пакету акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав 

протягом останніх 5 років – ПАТ «Геркулес» - головний інженер, ДАХК «Артем» 
- заступник директора департаменту, т.в.о. президента Компанії-голови правлін-
ня; Смаль Станіслав Миколайович - представник акціонера ДАХК «Артем» (код 
ЄДРПОУ 14307699, розмір пакету акцій – 51,00%), пакетом акцій не володіє, 
інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - президент 
Компанії-голова правління, почесний президент; Грищенко Марина Анатоліївна, 
акціонер, розмір пакету акцій – 0,00005%, інші посади, які обіймала протягом 
останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. Рішення загальних зборів не містить обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб.

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

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

Голова правління Климчук О.М., 18.04.17р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВИРОБНИчО-КОМЕРЦІйНА ФІРМА «Ас»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. I. Основні відо-
мості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне 
товариство «Меблева фабрика», 22797306, 19622 Черкаська область 
Черкаський с. Свiдiвок вул. Ленiна, 23, 0472-308114. 2. Дата розкриття по-
вного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії 21.04.2017. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www.mebel-fabrik.com.ua 
4.  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітнос-
ті: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛАН - Аудит», 31278222. 
5. Інформація про загальні збори: Збори вiдбулися 21.04.2016 року, кво-
рум  – 100,00%. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї та прий-
няття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та се-
кретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту роботи загальних 
зборiв. 3. Звiт Виконавчого органу - Директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Визначення основних 
напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 4. Звiт Наглядової ради То-
вариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту На-
глядової ради. 5. Затвердження рiшень Наглядової ради за перiод з 
15.04.2015р., по 21.04.2016р., якi потребують затвердження загальними 
зборами. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 
31.12.2015р. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi з урахуванням ви-
мог, передбачених законом. 8. Внесення змiн та доповнень до статуту То-
вариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердження статуту 
Товариства в новiй редакцiї. 9. Внесення змiн та доповнень до положень 
про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальнi збори Товариства. За-
твердження цих положень в новiй редакцiї. 10. Про визначення характеру 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше 
як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної 
вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повно-
важень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Результати розгляду питань порядку денно-
го: 1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Голова комiсiї - Журба Те-
тяна Iльїнiшна, Член комiсiї - Кондратенко Олег Iванович, член комiсiї - 
Хрипченко Iрина Михайлiвна. Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з 
моменту обрання та до закiнчення загальних зборiв. Повноваження членiв 
Лiчильної комiсiї припиняються пiсля оформлення та пiдписання ними 
протоколу про пiдсумки голосування на загальних зборах. Пiдрахунок 
голосiв по даному питанню здiйснити реєстрацiйнiй комiсiї. 2. Обрати: го-
лова зборiв - Дядюша Олександр Григорович, секретар зборiв - Дядюша 
Надiя Йосипiвна. Затвердити регламент роботи: основна доповiдь - 
15  хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 20-30 хвилин; 
вiдповiдi на запитання - 10 хвилин; збори вести української мовою. Звiти, 
доповiдi та виступи - на українськiй або росiйськiй мовах; пропозицiї та 
питання ставити як в уснiй, так i письмовiй формi, лише з питань порядку 
денного загальних зборiв. Питання приватного характеру на загальних 
зборах не розглядаються; у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв ого-
лошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи 
загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та Положення Про загальнi збори Товариства. 3. Прийняти до 
вiдома та затвердити звiт Директора ПАТ «Меблева фабрика» про резуль-
тати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Основни-

ми напрямками дiяльностi Товариства в 2016 роцi є проведення ефектив-
них заходiв щодо зменшення збиткiв господарської дiяльностi Товариства, 
покращення фiнансового стану, пошук нових партнерiв, розширення асор-
тименту продукцiї та плiдна спiвпраця з акцiонерами Товариства. За 
наслiдками розгляду звiту роботу Директора в 2015 роцi вважати 
задовiльною. 4. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради 
Товариства за 2015 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової 
ради в 2015 роцi вважати задовiльною. 5. Затвердити рiшення Наглядової 
ради за перiод вiд минулорiчних загальних зборiв акцiонерiв «15» квiтня 
2015 року до цьогорiчних загальних зборiв акцiонерiв «21» квiтня 2016 
року, якi потребують затвердження загальними зборами Товариства, щодо 
отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), укладення 
договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, договорiв застави 
майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому 
числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, 
договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства) та 
iнших договорiв та пов'язаних з ними правочинiв. 6. Затвердити рiчний звiт 
ПАТ «Меблева фабрика» за 2015 рiк. Затвердити Баланс ПАТ «Меблева 
фабрика» станом на 31.12.2015р. 7. Збитки, отриманi за пiдсумками 
дiяльностi Товариства у 2015 роцi у розмiрi 0,5 тис. грн., покрити за раху-
нок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством 
фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Вiдрахування 
до резервного фонду не здiйснювати. Дивiденди за 2015 рiк не нарахову-
вати i не сплачувати. 8. Не вносити змiни та доповнення до Статуту ПАТ 
«Меблева фабрика». Не затверджувати нову редакцiю Статуту ПАТ «Ме-
блева фабрика». 9. Не вносити змiни та доповнення до Положень про На-
глядову раду, Виконавчий орган та Загальнi збори ПАТ «Меблева фабри-
ка». Не затверджувати новi редакцiї Положень про Наглядову раду, 
Виконавчий орган та Загальнi збори ПАТ «Меблева фабрика». 10. Попере-
дньо схвалити вчинення ПАТ «Меблева фабрика» значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати 
прийняття такого рiшення. Розмiр граничної вартостi для таких значних 
правочинiв, та iнших договорiв та пов'язаних з ними значних правочинiв, 
становить для кожного з яких сума бiльше 25 % вартостi активiв Товари-
ства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк та не перевищує 
гривневий еквiвалент суми 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро за офiцiйним кур-
сом Нацiонального банку України. Гранична сукупна вартiсть для вищезаз-
начених та пов'язаних з ними значних правочинiв становить гривневий 
еквiвалент суми 200 000 (двiстi тисяч) євро. Пропозицiй та зауважень до 
загальних зборiв акцiонерiв не надходило. 6. Інформація про дивіденди: 
За результатами звітного і попереднього року прийнято рішення дивіденди 
не нараховувати і не виплачувати. II. Основні показники фінансово-
господарської діяльності емітента (тис. грн.) Найменування показника: 
період звітний/ попередній Усього активів: 90/89. Основні засоби: -/-. Дов-
гострокові фінансові інвестиції: -/-. Запаси 38/37. Сумарна дебіторська за-
боргованість 52/52. Грошові кошти та їх еквіваленти -/-. Власний капітал 
87/87. Статутний капітал 39/39. Нерозподілений прибуток -/-. Довгостроко-
ві зобов'язання і забезпечення -/-. Поточні зобов'язання і забезпечення 3/2. 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію: -/-0.07687580. Скоригова-
ний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -/-0.07687580. 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13008/13008. Цінні папери 
власних випусків викуплені протягом звітного періоду: загальна номіналь-
на вартість -/-, у відсотках від статутного капіталу -/-. Загальна сума ко-
штів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом пері-
оду -/-. Директор - Дядюша Олександр Григорович.

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
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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: Публічне акціонерне товариство 
«Балтське хлібоприймальне підприємство»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955213
3. Місцезнаходження: 66161, Одеська обл., Балтський район, село 

Білине, вул. Залізнична, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4866) 2-59-12 / 0 (4866) 2-59-13
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: balta-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
1. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол за-
гальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Го-
лови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, 
якого було обрано на термін до прийняття рішення зборами акціоне-
рів про припинення повноважень. Особа не володіє часткою у ста-
тутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Особа перебувала на посаді один рік з моменту 
останнього призначення. Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кіль-
кісного складу наглядової ради з підстав зміни типу товариства з пу-
блічного на приватне. Особа не надала згоду на розкриття паспорт-
них даних.

2. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол за-
гальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Чле-
на наглядової ради Короля Романа Юрійовича, якого було обрано на 
термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення по-
вноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа 
перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рі-
шення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради 
з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних.

3. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол за-
гальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Чле-
на наглядової ради Майка Олексія Олександровича, якого було обра-
но на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення 
повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. 
Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової 
ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

4. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол за-
гальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Чле-
на наглядової ради Єреденко Миколи Васильовича, якого було обрано 
на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення 
повноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Осо-
ба перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. 
Рішення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової 
ради з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

5. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол за-
гальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження Чле-
на наглядової ради Зенченко Вікторії Анатоліївни, яку було обрано на 
термін до прийняття рішення зборами акціонерів про припинення по-
вноважень. Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа 
перебувала на посаді один рік з моменту останнього призначення. Рі-
шення прийнято у зв‘язку зі зміною кількісного складу наглядової ради 

з підстав зміни типу товариства з публічного на приватне. Особа не 
надала згоду на розкриття паспортних даних.

6. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 
18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Москальчука 
Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, 
заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу 
обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про при-
пинення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного 
товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»

7. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 
18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Короля Романа 
Юрійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). 
Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні п’ять років: аудитор, фінансовий дирек-
тор. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішен-
ня про припинення повноважень. Особа є представником акціонера 
Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»

8. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 
18 квітня 2017 року) обрано членом наглядової ради Струкова Бори-
са Вікторовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші поса-
ди, які обіймала ця особа за останні п’ять років: начальник юридич-
ного відділу. Особу обрано на термін до прийняття загальними збо-
рами рішення про припинення повноважень. Особа є представником 
акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідальністю 
«Ренеско Б.В.»

9. Рішенням наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол від 18 квітня 
2017 року) обрано Головою наглядової ради Москальчука Олександра 
Олександровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не має 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник ди-
ректора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на тер-
мін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повно-
важень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з 
обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»

10. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол 
загальних зборів від 18 квітня 2017 року) припинено повноваження 
члена ревізійної комісії Мідляр Олени Олександрівни, яку було об-
рано на термін до прийняття рішення зборами акціонерів про при-
пинення її повноважень. Рішення прийнято на підставі ч.1 ст. 73 За-
кону України «Про акціонерні товариства». Зміни у персональному 
складі обгрунтовані пропозицією акціонерів. Особа перебувала на 
посаді два роки. Особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них. Особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини.

11. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерно-
го товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (протокол 
загальних зборів від 18 квітня 2017 року) обрано членом ревізійної 
комісії Чорного Юрія Анатолійовича. Особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних. Особа не володіє часткою у статутному 
капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини. Інші посади, які обіймала особа за останні п’ять років: 
заступник директора з питань обліку та аудиту. Особу обрано на тер-
мін до прийняття загальними зборами рішення про припинення по-
вноважень.

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

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

директор  самолюк сергій Іванович

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«БАЛТсьКЕ ХЛІБОПРИйМАЛьНЕ ПІдПРИЄМсТВО»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЛуЦьК ФудЗ», 00377163, Волинська обл. Луць-
кий р-н 45632 с. Змiїнець Левадна, 2А, 0332 778800

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄдРПОу аудиторської фірми (П.І.Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: Приватна аудиторська фiрма «СЕРКО», 20135311

5. Інформація про загальні збори: 
27.04.2016 проведено річні загальні збори. Особи, що подавали 

пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Черговi загалнi 
збори скликанi з iнiцiативи Наглядової ради Товариства.ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ:1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження порядку ведення (ре-
гламенту) чергових загальних зборiв акцiонерiв 2. Звiт голови Правлiння 
про дiяльнiсть товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 3. Звiт Наглядової ради за 2015р. та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її 
висновкiв за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. 
6. Розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства.7. Про затвердження 
змiн до Статуту ПАТ «Луцьк Фудз» шляхом викладення його у новiй редакцiї 
та про уповноваження особи на реєстрацiю нової редакцiї Статуту у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.8. Про внесення 
змiн до Положення про Наглядову раду ПАТ»Луцьк Фудз» шляхом викла-
дення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Положення.9. 
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися това-
риством в перiод до скликання наступних чергових загальних зборiв 
акцiонерiв. 10. Дострокове припинення повноважень голови та членiв На-
глядової ради, встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради та обран-
ня нових членiв Наглядової ради. Уповноваження особи на узгодження 
iстотних умов та пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.По пи-
танню № 1 порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї, затвердження по-
рядку ведення (регламенту) чергових загальних зборiв акцiонерiв» ухвали-
ли: Обрати Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 осiб в складi: Голова Лiчильної 
комiсiї: Приведенець Євгенiя Йосипiвна, члени Лiчильної комiсiї: Романчук 
Жанна Олексiївна, Мазурук Оксана Аркадiївна та затвердити запропонова-
ний регламент роботи чергових загальних зборiв: час для виступiв 
доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин, час для виступiв 
учасникiв загальних зборiв у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 5 хвилин, час для вiдповiдей на питання - до 5 хвилин, збори 
провести без перерви.По питанню № 2 порядку денного «Звiт голови 
Правлiння про дiяльнiсть товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду» ухвалили: Роботу Правлiння за звiтний перiод 
визнати задовiльною, звiт Правлiння про результати дiяльностi за 2015 рiк 
затвердити. По питанню № 3 порядку денного «Звiт Наглядової ради за 
2015р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду» ухвалили: За-
твердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк, роботу Наглядової 
Ради визнати задовiльною.По питанню №4 порядку денного «Звiт Ревiзiйної 
комiсiї та затвердження її висновкiв за 2015 рiк» ухвалили: Затвердити звiт 
та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.По питанню №5 по-
рядку денного «Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк» ухва-
лили: Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 
рiк.По питанню №6 порядку денного «Розподiл прибутку i покриття збиткiв 
Товариства» ухвалили: За результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк 
дивiдендiв не виплачувати, отриманий прибуток скерувати на покриття 
збиткiв Товариства, що виникли за пiдсумками роботи минулих рокiв 
(перiодiв).По питанню № 7 порядку денного «Про затвердження змiн до 
Статуту ПАТ «Луцьк Фудз» шляхом викладення його у новiй редакцiї та про 
уповноваження особи на реєстрацiю нової редакцiї Статуту у вiдповiдностi 
до вимог чинного законодавства України» ухвалили: Затвердити нову 
редакцiю Статуту ПАТ «Луцьк Фудз», уповноважити Голову Правлiння 
Шамрая О.В. на пiдписання нової редакцiї Статуту, начальника юридично-
го вiддiлу товариства Олейнiкову Людмилу Василiвну - на проведення дер-
жавної реєстрацiї нової редакцiї Статуту публiчного акцiонерного товари-
ства «Луцьк Фудз» у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.
По питанню № 8 порядку денного «Про внесення змiн до Положення про 
Наглядову раду ПАТ»Луцьк Фудз» шляхом викладення його у новiй редакцiї 
та затвердження нової редакцiї Положення» ухвалили: Викласти Положен-
ня про Наглядову раду ПАТ «Луцьк Фудз» у новiй редакцiї та затвердити 
нову редакцiю Положення про Наглядову раду ПАТ «Луцьк Фудз».По пи-
танню № 9 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятися товариством в перiод до скликання наступних черго-
вих загальних зборiв акцiонерiв» ухвалили: Надати попередню згоду (схва-
лення) на вчинення ПАТ «Луцьк Фудз» у ходi поточної господарської 

дiяльностi в перiод до скликання наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв значних правочинiв з резидентами України та з нерезидентами, 
в т.ч., але не обмежуючись, правочинiв щодо внесення змiн до чинних кре-
дитних договорiв, укладення нових договорiв про кредитування, 
рефiнансування: в нацiональнiй та/або в iноземнiй валютах, з банкiвськими 
та iншими фiнансово-кредитними установами, договорiв поворотної 
фiнансової допомоги, позики, правочинiв на залучення iнвестицiй в 
модернiзацiю виробничих потужностей та виробничих примiщень, гранич-
на сукупна вартiсть кожного з яких не повинна перевищувати сто мiльйонiв 
гривень, правочинiв про надання в забезпечення виконання своїх 
зобов»язань рухомого та нерухомого майна Товариства без обмеження 
його вартостi, договорiв купiвлi та продажу рухомого та нерухомого майна, 
основних засобiв без обмеження їх вартостi та уповноважити Голову 
Правлiння на пiдписання вiд iменi Товариства усiх необхiдних правочинiв.
Зобов»язати виконавчий орган товариства протягом п?яти робочих днiв з 
дня отримання вiдомостей про можливiсть вчинення значного правочину 
звернутися до Наглядової ради акцiонерного товариства з клопотанням 
надати згоду на вчинення такого правочину Товариством та уповноважити 
Голову Правлiння на узгодження його iстотних умов та пiдписання вiд iменi 
ПАТ «Луцьк Фудз».По питанню № 10 порядку денного «Дострокове припи-
нення повноважень голови та членiв Наглядової ради, встановлення 
кiлькiсного складу Наглядової ради та обрання нових членiв Наглядової 
ради. Уповноваження особи на узгодження iстотних умов та пiдписання 
договорiв з членами Наглядової ради» ухвалили: Достроково припинити 
повноваження Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз»: 1) голови Наглядової 
ради РУНА ФУДС ПАБЛIК КОМПАНI ЛIМIТЕД (RUNA FOODS PUBLIC 
COMPANI LIMITED) в особi уповноваженого представника Валiєва Сергiя 
Робертовича ;Членiв Наглядової ради: 2) Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Укрторфпостач» в особi уповноваженого представника 
Артазея Андрiя Iвановича. 3) Вернiкової Катерини Олегiвни;4) Свириди 
Олександра Миколайовича;5) Радько Романа Степановича.Наглядову 
раду публiчного акцiонерного товариства «Луцьк Фудз» обрати в кiлькостi 
5 (п?яти) членiв на строк, згiдно Статуту (до наступних рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв). Членiв Наглядової ради ПАТ «Луцьк Фудз» обрати шля-
хом кумулятивного голосування. Головi Правлiння надати право узгоджува-
ти iстотнi умови договорiв з членами Наглядової ради та пiдписувати вiд 
iменi товариства вказанi договори.Склад Наглядової ради товариства (за 
результатами кумулятивного голосування):1) Валiєв Сергiй Робертович; 
2) Артазей Андрiй Iванович;3) Свирида Олександр Миколайович;4) 
Вернiкова Катерина Олегiвна;5) Радько Роман Степанович.Головою Нагля-
дової ради (за результатами голосування Членiв Наглядової ради  
ПАТ «Луцьк Фудз») призначено Валiєва Сергiя Робертовича.Зборами роз-
глянуто та прийнято рiшення стосовно всiх питань порядку денного.

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

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 79032 69639
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

22541 21274

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15914 14018
Сумарна дебіторська 
заборгованість

39452 32758

Грошові кошти та їх еквіваленти 902 950
Власний капітал 15805 10109
Статутний капітал 16000 16000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-1454 -7150

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

14600 4280

Поточні зобов'язання і забезпечення 48627 55250
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0,089 0,039

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

0,089 0,039

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

64000000 64000000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках 
від статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом 
періоду
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Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів 
ПуБЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА 

«МЕТАБАНК» 
(код ЄДРПОУ 20496061, 

місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30)
Наглядова рада АТ «МетаБанк» повідомляє, що позачергові загальні 

збори акціонерів АТ «МетаБанк» відбудуться 10 травня 2017 року за адре-
сою: 69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів,30, кабінет 204 (зал засідань).

У зв’язку з тим, що інтереси АТ «МетаБанк» вимагають у відповідності 
до постанови Правління Національного банку України від 06.08.2014 року 
№ 464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до міні-
мально встановленого розміру» (із змінами), збільшити статутний капітал 
Банку до розміру не менше ніж 200 мільйонів гривень в строк до 11.07.2017 
року, та згідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 
Наглядовою радою прийнято рішення, щодо повідомлення акціонерів про 
скликання позачергових загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за  
15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводи-
тись у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металур-
гів, 30, в кабінеті № 204 (зал засідань) з 10-00 год. до 10-50 год.

Початок роботи зборів о 11-00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-

них зборах акціонерів – 28 квітня 2017 року (станом на 24-00 годину).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.mbank.com.ua

Перелік питань включених до порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ «МетаБанк».

2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів 
акціонерів АТ «МетаБанк».

3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів АТ «МетаБанк».

4. Про скасування рішення, що було прийнято загальними зборами ак-
ціонерів АТ «МетаБанк» 12.04.2017 року, про розподіл прибутку АТ «Мета-
Банк» за 2016 рік, прибутку минулих років, виплату дивідендів за 2016 рік 
та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статут-
ного капіталу Банку.

5. Про розподіл прибутку АТ «МетаБанк» за 2016 рік, прибутку минулих 
років, виплату дивідендів за 2016 рік та визначення частини прибутку, що 
направляється на збільшення статутного капіталу Банку.

6. Про збільшення статутного капіталу АТ «МетаБанк» шляхом підви-
щення номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статут-
ного капіталу Банку частини прибутку.

7. Про випуск простих та привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» 
нової номінальної вартості та затвердження рішень про випуск простих та 
привілейованих іменних акцій АТ «МетаБанк» нової номінальної вартості.

8. Про внесення змін до Статуту АТ «МетаБанк», пов’язаних в тому чис-
лі зі збільшенням статутного капіталу Банку, шляхом підвищення номіналь-
ної вартості акцій та визначення особи, яка уповноважується на підписання 
нової редакції Статуту АТ «МетаБанк».

9. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «МетаБанк».
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники 

акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодав-
ства України.

Ознайомлення акціонерів з проектами документів, що пов’язані з поряд-
ком денним, проводиться у приміщенні АТ «МетаБанк» за адресою: м. Запо-
ріжжя, пр. Металургів, 30, каб. 225. Відповідальна особа – перший заступник 
голови Правління Бєлка А.М. Телефон для довідок – 061 228-78-43.

Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО «РiВНЕРИБГОсП»
2. Код за ЄДРПОУ – 00476754; 3. Місцезнаходження – 35332, Рівнен-

ська область, Рівненський район, с. Понебель; 4. Міжміський код, телефон 
та факс – (03622) 5-22-20, (03622) 5-22-20; 5. Електронна поштова адре-
са  – rivneribgosp@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://
rybgosp.pat.ua; 7. Вид особливої інформації - Прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
На загальних зборах акціонерів 19.04.2017 року (протокол № 01-2017від 

19.04.2017 року) було прийнято рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством 
«Рівнерибгосп» в особі голови правління або уповноважених ним осіб за 
умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких пра-
вочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням на-
ступної граничної вартості: 1) договори про продаж основних засобів за 
ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою 
від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 
500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку Укра-
їни, що діє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне 
відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг 
товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партне-
рам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 

1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, 
що діє на момент укладення договору; 3) договори про продаж основних 
засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що переви-
щує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження 
сумою; 4) кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Націо-
нального банку України на момент укладення договору більше, ніж у  
10 разів, без обмеження сумою; 5) договори про придбання обладнання, 
транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та 
інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розши-
рення виробництва – без обмеження сумою; 6) договори застави основних 
засобів – без обмеження сумою; 7) інвестиційні договори, договори, пред-
метом яких є цінні папери – без обмеження сумою; 8) здійснення банків-
ських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схва-
лених цим рішенням – без обмеження сумою; 9) здійснення банківських 
переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 
100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, 
що діє на момент здійснення переказу. Гранична сукупність вартості право-
чинів не встановлювалась. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності: 10607,5 тис. грн. Загальна кількість голосуючих 
акцій: 2356070; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
загальних зборах: 2004979; Кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення: 2004979; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття рішення: 0.

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

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

Голова правління Поліщук Петро В’ячеславович. 19.04.2017 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1 ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «НОВО-
КРАМАТОРсьКИй МАШИНОБудІВНИй ЗАВОд» 2 Код 
ЄДРПОУ: 05763599 3 84305 Донецька обл. м. Краматорськ 
вул.  Орджонікідзе,5 4 тел. 8(06264) 7-88-00, факс 8(06264) 7-22-49 5 Е-mail 
ztm@nkmz.donetsk.ua 6 www.nkmz.com 7 Рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, представництв

ii. Текст Повідомлення:
19.04.2017 року Правлінням товариства прийнято рішення про припинення 

діяльності шляхом ліквідації відокремлених структурних підрозділів: (філії ПАТ 
«НКМЗ») пансіонат «Гірське сонце», у зв’язку з неможливістю здійснення гос-
подарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим, (філії ПАТ 
«НКМЗ») бази відпочинку «Широкине», у зв’язку з неможливістю здійснення 
господарської діяльності на лінії зіткнення у с. Широкине, та про припинення 
діяльності відокремленого структурного підрозділу (філії ПАТ «НКМЗ») бази 
відпочинку «Щурове» шляхом реорганізації у невідокремлений структурний 
підрозділ ПАТ «НКМЗ» базу відпочинку «Щурове». 

1. Повне найменування: відокремлений структурний підрозділ (філія ПАТ 
«НКМЗ») пансіонат «Гірське сонце». Місцезнаходження: 98676, Автономна Рес-
публіка Крим, місто Ялта, місто Алупка, вулиця Палацове шосе, будинок 8А.

2. Повне найменування: відокремлений структурний підрозділ (філія 
ПАТ «НКМЗ») база відпочинку «Широкине». Місцезнаходження: 87650, До-
нецька обл., Волноваський район, село Широкине, вулиця Набережна.

3. Повне найменування: відокремлений структурний підрозділ (філія 
ПАТ «НКМЗ») база відпочинку «Щурове». Місцезнаходження: 84453, Доне-
цька обл., м. Красний Лиман, село Щурове. 

Функції, які виконували відокремлені структурні підрозділи (філії ПАТ 
«НКМЗ»):

Досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку 
шляхом реалізації частини функцій публічного акціонерного товариства 
«Новокраматорський машинобудівний завод» з організації відпочинку осіб, 
що прибули згідно путівок.

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

Голова Правління  суков Геннадій сергійович.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
ПАТ «уКРВОдПРОЕКТ» за 2016 рік

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

міжміський код та телефон емітента: «Український головний проектно-
розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогос-
подарського будiвництва», 01035101, м. Київ , Соломянський, 03035, 
м.  Київ, Митрополита Василя Липкiвського, 45, тел.(044)248-70-16.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії - 19.04.2017.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію - www.uvp-kiev.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності - ТОВ «МАЛТIКОМ», 30777206.

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних Зборів – чергові. Дата проведення – 15.04.2016 р. Кво-

рум Зборів - 82,54% від загальної кількості голосуючих акцій. 
Порядок денний: 1. Про обрання Лічильної комісії. 2.Про обрання голови та 

секретаря Зборів. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2015 рік та основні напрямки роботи на 2016 рік. 4. Звіт Наглядової 
Ради Товариства за 2015 рік. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу 
Товариства за 2015 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів 
Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту і ба-
лансу Товариства за 2015 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 
рік. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Загальнi Збори акцiонерiв прийняли такi рiшення по п.п.1-8
1. Обрати: Головою Лічильної комісії - Черниша В.М., Членами Лічильної 

комісії - Андрійченко М.Т. - Суботіна Є.Д. 2. Обрати - Головою Зборів - Велич-
ко  С.В., Секретарем Зборів – Ковтонюк О.А. 3. Роботу Правління Товариства у 
2015 році визнати задовільною. 4.Роботу Наглядової ради визнати задовільною 
та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5.Затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік. 6. 6.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік. 
6.2.Затвердити баланс та валюту балансу за 2015 рік в розмірі 49600,00 тис.грн. 
6.3. Правлінню Товариства: - проаналізувати та визначити статті найбільших 
фінансових та матеріальних витрат, які несе Товариство, та знайти шляхи змен-
шення цих витрат; - вжити заходи щодо більш ефективного використання при-
міщень, зокрема по гаражу; 6.4 Наглядовій раді Товариства сконцентрувати 
увагу на забезпеченні беззбитковості роботи Товариства у 2016 році. 7. 7.1. Ко-
шти прибутку Товариства в резервний капітал не направляти. 7.2. Дивіденди по 
результатах роботи Товариства за 2015 рік нарахувати та виплатити в розмірі 
282909,12 грн. з розрахунку 6 коп. на одну акцію за рахунок чистого прибутку. 
7.3. Дивіденди акціонерам Товариства виплатити через касу Товариства.  
8. Припинити повноваження Лічильної комісії на загальних Зборах акціонерів 
ПАТ «Укрводпроект» 15 квітня 2016 року. 

6. Інформація про дивіденди
За результатами звітного 

періоду
За результатами періоду, 
що передував звітному

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за  привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 282909.12 0.000

Нараховані 
дивіденди на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.06 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 264528.74 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

15.04.2016

Дата виплати 
дивідендів

20.04.2016

Опис
Виплата дивiдендiв : черговi загальнi Збори акцiонерiв, якi вiдбулися 
16.04.2016 року прийняли рiшення про виплату дивiдендiв по пiдсумках 
роботи Товариства за 2015 рiк iз розрахунку 6 коп. на 1 акцiю на загальну 
суму 282909.12 грн. Початок виплати дивiдендiв 20.04.2016 р. Виплата 
дивiдендiв нарахованих за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi 
здiйснювалась через касу Товариства. Перерахування дивiдендiв через 
депозитарну систему не здiйснювалось. За звiтний 2016 рiк до проведен-
ня загальних Зборiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались. В натуральнiй формi 
дивiденди не виплачувались.

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 46482 49598
Основні засоби (за залишковою вартістю) 36615 37525
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 450 635
Сумарна дебіторська заборгованість 6135 5975
Грошові кошти та їх еквіваленти 2428 4425
Власний капітал 45502 46336
Статутний капітал 1179 1179
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6116 6948
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 90 223
Поточні зобов'язання і забезпечення 890 3039
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.09607 0.06172
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.09607 0.06172

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4715152 4715152
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
звітного періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації. I. Загальні відо-
мості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «Регнерат» 2. Код за ЄДРПОУ: 13373004. 3.Місцезнаходження: 
93118,м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Орджонікідзе (Незалежності), 
128, телефон (050)476-23-86. 5. Електронна поштова адреса: reglis@
emitent.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http://www.regenerat.com.
ua/ 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів.

II.Текст повідомлення: 19.04.2017 р. річними загальними зборами акціо-
нерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Регенерат» (надалі 
– Товариство) були прийняті рішення про зміни складу посадових осіб То-
вариства. Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової 
ради Мороз Олександр Григорович (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Повноваження припинено з метою обрання нового 
складу для виконання вимог ст.53 Закону України «Про акціонерні товари-
ства». Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статутного 
капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Особа займала посаду з 10.04.2014 р. Припинено повноваження посадової 
особи Заступник голови Наглядової ради Кузьмінський Олексій Вячеславо-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноважен-
ня припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 
Закону України «Про акціонерні товариства». Особі належать 0 акцій Това-
риства, що становить 0% статутного капіталу. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2014 

р. Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Крас-
нопір Валерій Миколайович. Повноваження припинено з метою обрання 
нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України «Про акціонерні 
товариства». Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статут-
ного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Особа займала посаду з 10.04.2014 р. Припинено повноваження по-
садової особи Член Наглядової ради Мотрій Наталія Іванівна. 
Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання 
вимог ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства». Особі належать  
0 акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 
10.04.2014 р. Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової 
ради Рощіна Наталія Миколаївна. Повноваження припинено з метою об-
рання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України «Про акці-
онерні товариства». Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% 
статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Особа займала посаду з 10.04.2014 р.

Припинено повноваження посадової особи Ревiзор товариства Грицун 
Марина Геннадіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них). Повноваження припинено в зв’язку з закінченням повноважень. Особі 
належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала 
посаду з 10.04.2014 р.

Обрано на посаді особу – член Наглядової ради Мороз Олександр Григоро-
вич (обрано як представника акціонера ЗТП «МАГ», особа не надала згоди на 
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розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку з припиненням повнова-
жень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: Голова Наглядової ради, президент ЗТП «МАГ». Особі належать  
0 акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Посадову особу об-
рано строком на три роки. Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Мар-
мазінський Сергій Олексійович (обрано як представника акціонера ЗТП «МАГ», 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв’язку 
з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п’яти років: комерційний директор ЗТП «МАГ». Особі 
належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Посадову 
особу обрано строком на три роки. Обрано на посаді особу – Член Наглядової 
ради Краснопір Валерій Миколайович (обрано як представника акціонера ЗТП 
«МАГ», особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в 
зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, юрискон-
сульт ЗТП «МАГ». Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статут-
ного капіталу. Посадову особу обрано строком на три роки. Обрано на посаді 
особу – Член Наглядової ради Мотрій Наталія Іванівна (обрано як представника 
акціонера ЗТП «МАГ», особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Особу обрано в зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу На-
глядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член Наглядової 
ради, начальник планово-економічного відділу ЗТП «МАГ». Особі належать 0 

акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Посадову особу обрано 
строком на три роки. Обрано на посаді особу – Член Наглядової ради Рощіна 
Наталія Миколаївна (Грицун Марина Геннадіївна). Особу обрано в зв’язку з при-
пиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради, начальник комерційного 
відділу ЗТП «МАГ». Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статут-
ного капіталу. Посадову особу обрано строком на три роки.

Обрано на посаді особу – Ревiзор товариства Грицун Марина Геннадіїв-
на (Грицун Марина Геннадіївна). Особу обрано в зв’язку з припиненням по-
вноважень попереднього Ревiзора. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п’яти років: головний бухгалтер ЗТП «МАГ», Ревізор. Особі належать 0 акцій 
Товариства, що становить 0% статутного капіталу. Посадову особу обрано 
строком на три роки.

Посадова особа директор Запорожець Віктор Іванович обран на ту саму 
посаду (подовжено повноваження) строком до 20.04.2020 року включно. 
Особі належать 0 акцій Товариства, що становить 0% статутного капіталу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi поса-
ди, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років – директор ПРАТ 
«Регенерат. Рiшення прийнято наглядовою радою Товариства вiдповiдно до 
п.п. 8.3.2. Статуту (протокол засідання Наглядової ради від 19.04.2017р.)

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства.

директор  Запорожець Віктор Іванович.

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 «чИНБАР»
2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@iptelecom.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
19.04.2017 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Іва-

щенко Інни Вікторівни на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
(протокол №1 від 19.04.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повнова-
жень. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Була обрана до складу На-
глядової ради Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 
27.04.2016  р.), обрана головою Наглядової ради АТ «Чинбар» (протокол 
Наглядової ради №4 від 27.04.2016 р.). Розмір частки в статутному капіталі 
АТ «Чинбар» - 10,375985.

19.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Крючко-
вої Ірини Борисівни на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (про-
токол №1 від 19.04.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Була обрана до складу Наглядової 
ради Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2016 р.). Роз-
мір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 0,164134.

19.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вознюк 
Вікторії Володимирівни на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 
(протокол №1 від 19.04.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повнова-
жень. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Була обрана до складу На-
глядової ради Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 
27.04.2016  р.). Розмір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 0,054711.

19.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Баскевич 
Леоніди Францівни на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (прото-
кол №1 від 19.04.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Згоду 
на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Була обрана до складу Наглядової ради 
Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2016  р.). Розмір 
частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 0,00564.

19.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Пе-
цюх Маргарити Григорівни на підставі рішення Загальних зборів акціо-
нерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.) в зв'язку з закінченням терміну 
повноважень. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Була обрана 

до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (протокол  
№ 1 від 27.04.2016 р.). Розмір частки в статутному капіталі АТ «Чин-
бар»  - 2,0717.

19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Іващенко Інна Вікторівна 
обрана до складу Наглядової ради АТ «Чинбар» на строк до наступних 
річних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.), обрана головою 
Наглядової ради АТ «Чинбар» (протокол Наглядової ради АТ «Чинбар» №3 
від 19.04.2017 р.). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п'яти років обіймала посаду директор з маркетингу в АТ «Чинбар», 
заступник генерального директора по маркетингу та інноваційній політиці в 
АТ «Чинбар», голови Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чин-
бар», розмір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 10,375985.

19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Крючкова Ірина Борисів-
на обрана до складу Наглядової ради АТ «Чинбар» на строк до наступних 
річних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.). Згоду на розкрит-
тя паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду 
заступник генерального директора з питань управління і мотивації персо-
налу та ІТ в АТ «Чинбар», члена Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціоне-
ром АТ «Чинбар», розмір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 
0,164134.

19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Вознюк Вікторія Володи-
мирівна обрана до складу Наглядової ради АТ «Чинбар» на строк до на-
ступних річних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.). Згоду на 
розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала 
посаду директор обробного виробництва в АТ «Чинбар», члена Наглядової 
ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чинбар», розмір частки в статутному 
капіталі АТ «Чинбар» - 0,054711.

19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Баскевич Леоніда Фран-
цівна обрана до складу Наглядової ради АТ «Чинбар» на строк до наступ-
них річних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.). Згоду на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду 
секретар в АТ «Чинбар», члена Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціоне-
ром АТ «Чинбар», розмір частки в статутному капіталі АТ «Чинбар» - 
0,00564.

19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів Пецюх Маргарита Григо-
рівна обрана до складу Наглядової ради АТ «Чинбар» на строк до наступ-
них річних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2017 р.). Згоду на роз-
криття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду 
директор з прогнозування коньюктури ринку продажу в АТ «Чинбар», члена 
Наглядової ради АТ «Чинбар». Є акціонером АТ «Чинбар», розмір частки в 
статутному капіталі АТ «Чинбар» - 2,0717.

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  Ліщук В.І.
20.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Він-
ницяфармація»

2. Код за ЄДРПОУ: 01974968
3. Місцезнаходження: 02166 м. Київ, Лісовий проспект, буд.39-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 518-52-21, (044) 518-43-03
5. Електронна поштова адреса: info@apteka.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження голови Наглядової ради Кощея Олександра 
Олексійовича (паспорт серія СО № 501242,виданий Дніпровським РУ ГУ 
МВС України у м.Києві 14.12.2000 р.). Підстави такого рішення - рішення 
річних загальних зборів акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії по-
вноважень. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 12,938818 %. 
Строк, протягом якого перебував на посаді, - 6 місяців. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
няри припинити повноваження члена Наглядової ради Варченка Андрія 
Віталійовича (СН № 836912, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України у 
м.Києві 11.06.1998 р.). Підстави такого рішення - рішення річних загальних 
зборів акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє 
пакетом акцій Товариства у розмірі 12,933257 %. Строк, протягом якого пе-
ребував на посаді, - 11 років. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження члена Наглядової ради Пустовіта Ігоря Олек-
сандровича (СН № 512916, виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м.Киє-
ві 06.06.1997 р.). Підстави такого рішення - рішення річних загальних зборів 
акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 12,933876 %. Строк, протягом якого пере-
бував на посаді, - 7 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня припинити повноваження члена Наглядової ради Масленнікова Олек-
сандра Георгійовича (паспорт серія АА № 182042, виданий Ленінським РВ 
УМВС України у Вінницькій області 22.04.1996 р.). Підстави такого рішення 
- рішення річних загальних зборів акціонерів у зв'язку із закінченням термі-
ну дії повноважень. Акціями Товариства не володіє. Був представни-
ком акціонера «Територіальні громади сіл, селищ, міст Вінницької об-
ласті». Строк, протягом якого перебував на посаді, - 1 рік. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Колоколова Ві-

талія Геннадійовича (паспорт серія СО, №578005, виданий Подільським 
РУ ГУ МВС України у м. Києві 12.04.2001 р.). Володіє пакетом акцій Товари-
ства у розмірі 0,004942%. Підстави такого рішення - рішення річних загаль-
них зборів акціонерів. Строк, на який обрано, - до наступних річних Загаль-
них зборів акціонерів. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти 
років, - з 01.07.2010р. по 31.10.2014р. - юрисконсульт ТОВ «ЕКО КОНТИ-
НЕНТ», з 02.02.2015р. по теперішній час - юрист ТОВ «АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Решетняка Валентина 
Віталійовича (паспорт серія КЕ, №416819, виданий Приморським РВ УМВС 
України в Одеській області 18.09.1996 р.). Володіє пакетом акцій Товариства у 
розмірі 0,005436%. Підстави такого рішення - рішення річних загальних зборів 
акціонерів. Строк, на який обрано, - до наступних річних Загальних зборів ак-
ціонерів. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років, - з жовтня 2014 
року по липень 2016 року - директор ТОВ « АВ Фармація», з липня 2016 року 
по даний час - заступник директора з розвітку підприємства ТОВ « АВ Фарма-
ція». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Капусенка Євге-
на Олександровича (паспорт серія МЕ № 064299, виданий Дніпровським 
РУ ГУ МВС України у м.Києві 23.07.2002 р.). Володіє пакетом акцій Товари-
ства у розмірі 25,877636%. Підстави такого рішення - рішення річних за-
гальних зборів акціонерів. Строк, на який обрано, - до наступних річних 
Загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймав протягом останніх 
п’яти років, - директор ПП « Форумтрансбізнеспроект». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішен-
ня обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Кощея Олексан-
дра Олексійовича (паспорт серія СО № 501242,виданий Дніпровським РУ 
ГУ МВС України у м.Києві 14.12.2000 р.). Володіє пакетом акцій Товариства 
у розмірі 12,938818%. Підстави такого рішення - рішення річних загальних 
зборів акціонерів. Строк, на який обрано, - до наступних річних Загальних 
зборів акціонерів. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років, - 
менеджер ТОВ «Сіріус - 95». Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає.

Річними загальними зборами акціонерів 14.04.2017 р. прийнято рішення 
обрати членом Наглядової ради акціонера Товариства Пустовіта Ігоря Олек-
сандровича ( паспорт серія СН № 512916, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України у м.Києві 06.06.1997 р.). Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 
12,933876%. Підстави такого рішення - рішення річних загальних зборів акці-
онерів. Строк, на який обрано, - до наступних річних Загальних зборів акціо-
нерів. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років, - займається 
підприємницькою діяльністю (фізична особа - приватний підприємець). Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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 Гасевич Володимир Володимирович 18.04.2017

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»

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 "Запорiзький електроапа-
ратний завод"

2. Код за ЄДРПОУ 14281020
3. Місцезнаходження 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне 

шосе, буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс 0612125708 0612125581
5. Електронна поштова адреса zeaz_adm@zol.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.zeaz.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» прийня-

то рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом 
перiоду з 20.04.2017 по 20.04.2018 значних правочинiв – укладання договорiв 

(контрактiв), в тому числi правочинiв, пов’язаних з пролонгацiєю та/або внесен-
ням змiн до умов на: купiвлю необхiдного обладнання, матерiалiв; реалiзацiю 
виробленної продукцiї; купiвлю та продаж будь-якого рухомого та нерухомого 
майна Товариства. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 139330 тис.
грн. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої рiчної звiтностi складає 
27 866 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв 
до вартостi активiв ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої рiчної звiтностi - 500%. 
Право пiдписання значнихправочинiв надати генеральному 

директору Товариства або посадовiй особi за довiренiстю.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрована для участi у загальних 

зборах - 1085005.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення  - 

1085005.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0.
iii. Підпис

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

2. Найменування посади Сидоренко Марк Володимирович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО “ЗАПОРiЗьКИй ЕЛЕКТРОАПАРАТНИй ЗАВОд”
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУ-
ВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00220183
3. Місцезнаходження 93405, Луганська область, м. Сєвєродо-

нецьк, Проспект Центральний, 59
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0645227529 0645227528

5. Електронна поштова 
адреса

offіce@chem.net.ua

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

http://atzvіt.com.ua/00220183/

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

ІІ. Текст повідомлення. Щодо всіх нижче вказаних правочинів однакове 
- дата прийняття рішення 19.04.2017р., назва уповноваженого органу, що 
його прийняв - акціонер, що володіє 100% акцій товариства, вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) - 19195 
тис. грн., загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - не зазначається, так як 
рішення приймається не загальними зборами, додаткові критерії для відне-
сення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством - 
не визначені статутом акціонерного товариства.

1. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 57351,57. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) - 298,8%. Предмет правочину - 
Контракт від 31.08.2016 р. на поставку (продаж) товару - полотно склово-
локнисте неткане марка ХСН-55а-100. 

2. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 57351,57. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 298,8%. Предмет правочину - 
Контракт від 21.09.2016 на поставку (продаж) товару - полотно скловолок-
нисте неткане марка ХСН-55а-100. 

3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 57351,57. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 298,8%. Предмет правочину - 
Контракт від 15.02.2017 р на поставку (продаж) товару - полотно склово-
локнисте неткане марка ХСН-55а-100. 

4. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 5735,157. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 29.9%. Предмет правочину - 
Контракт від 17.10.2016 р на поставку (продаж) товару - полотно склово-
локнисте неткане марка ХСН-55а-100. 

5. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 1439,9. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) - 7,5%. Предмет правочину - дого-
вір від 01.10.2016 р. добровільного страхування майна. 

6. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. 
грн) - 2000. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) - 10,4%. Предмет правочину - Договір від 
01.02.2017 р про отримання поворотної фінансової допомоги. 

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством: Генеральний директор Казачинер Віктор 
Борисович. 19.04.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сЄВЄРОдОНЕЦьКИй НАуКОВО-дОсЛІдНИй ТА 
КОНсТРуКТОРсьКИй ІНсТИТуТ ХІМІчНОГО МАШИНОБудуВАННЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)1. Загальні 
відомості.1. Повне найменування емітента : Приватне акцiонерне товари-
ство «Кам'янка-Бузький комбiнат хлiбопродуктiв»; 2. Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ емітента: 20760492; 3. Місцезнаходження емітента: 80400 , 
Львiвська обл., Кам'янка-Бузький р-н, м.Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава 
Мудрого, буд.56; 4. Міжміський код, телефон та факс емітента : (03254) 
5-13-71 (03254) 5-13-13; 5. Електронна поштова адреса емітента : info@
kambuskom.prat.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації : kambuskom.pat.ua; 
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про прийняття рiшення про надан-
ня згоди на вчинення значних правочинiв. 2. Текст повідомлення. Загальнi 
збори акцiонерiв 19.04.2017р. на пiдставi ст.72 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» схвалили значні правочин, вчинені у 2016 роцi :  
1) договiр купiвлi-продажу №18/07-2016 вiд 18.07.2016р. (172 т ячмiнь) на 
суму 541,8 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової 

звiтностi за 2015 рiк 2033,4 тис. грн; спiввiдношення ринкової вартостi май-
на або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 26,645%; загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй 1399966 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 1399966 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» - 1399966 шт., «проти» - 0 шт. 2) договiр поставки  
№ 521/1-103357 вiд 03.08.2016р. ( 44,980т рiпак ) на суму 485,784 тис.грн .; 
вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк 
2033,4 тис. грн; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 23,89%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
1399966 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах 1399966 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» - 1399966 шт., «проти» - 0 шт. 3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найме-
нування посади.Директор Казьмiрик Роман Орестович.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КАМ’ЯНКА-БуЗьКИй КОМБiНАТ ХЛiБОПРОдуКТiВ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1.За-
гальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне 
товариство iм. Шевченка, 1.2.Код за ЄДРПОУ: 02800182, 
1.3.Місцезнаходження: 19604, Черкаський р-н, с.Червона Слобода, вул.
Чкалова,13, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: 097-350-58-29 -, 
1.5.Електронна поштова адреса: 02800182@at24.com.ua 1.6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: http://shevchenkorpt.at24.com.ua/ , 1.7. Відомості про 
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних пра-
вочинів 2.Текст повідомлення: 

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.04.2017року 
прийняте рiшення про надання попередньої згоди (схвалення) на укладан-
ня Товариством значних правочинiв, предметом (характером) яких є: одер-
жання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 
зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства 
в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконан-

ня зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення 
зобов’язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому 
числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення 
боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, експортних 
договорiв, надання послуг Товариства. Вартiсть активiв емiтента 4071,9 
тис.грн. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв 12 000 тис.грн. 
Спiввiдношення 294,7 %

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 253 034. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах: 1 253 034. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
1 253 034. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення: 0.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не 
передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. 3.Підпис: 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Директор Зінченко А.І. 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО iМ. ШЕВчЕНКА
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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 

«Артвайнері»
2. Код за ЄДРПОУ: 00412168
3. Місцезнаходження: 84500 Донецька обл, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 

буд. 87
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627)498575 , (062)3322300
5. Електронна поштова адреса: o.barilova@krimart.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://krimart.com/ru/presscenter/
yearlyreport.html 

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 
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного това-

риства «Артвайнері» «19» квітня 2017 року (Протокол №1) прийнято рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Артвайнері» значних 
правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої фінансової звітності, які можуть вчиняться ПрАТ «Артвайне-
рі» в період з «19» квітня 2017 року по «18» квітня 2018 року (включно), 
укладених з ПУБЛИЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 14282829, МФО 334851), а саме:

- правочини, предметом (характером) яких є: одержання/пролонгація 
ПрАТ «Артвайнері» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), га-
рантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продук-
тів/послуг з передачею майна (в т.ч. майнових прав) ПрАТ «Артвайнері» в 
заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів в забезпечення виконан-
ня зобов'язань (в т.ч. договору поруки) ПрАТ «Артвайнері» та/або забезпе-
чення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю ПрАТ «Артвай-
нері» і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальни-
ми зборами акціонерів вищезазначених правочинів не може перевищувати 
300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Наглядовій раді ПрАТ «Артвайнері» надані повноваження без отриман-
ня додаткового рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Артвайнері»:

- погоджувати умови вище вказаних значнх правочинів з усіма можливи-
ми змінами та доповненнями, які будуть укладатись ПрАТ «Артвайнері» в 
період з «19» квітня 2017 року по «18» квітня 2018 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) ПрАТ «Артвайне-
рі», яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укла-
дання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами ПрАТ 
«Артвайнері» попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів зна-
чних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Генеральному директору доручено, з правом передоручення іншій фі-
зичній особі шляхом видачі довіреності, оформленої відповідно до вимог 
чинного законодавства, або виконуючому обов'язки Генерального директо-
ра ПрАТ «Артвайнері», оформляти і підписувати попередньо погоджені На-
глядовою радою ПрАТ «Артвайнері», значні правочини.

Вартість активів ПрАТ «Артвайнері» за даними останньої річної фінан-
сової звітності становить 675 448 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «Артвайнері» за даними останньої річної фінансової звітності 
(у відсотках) - 44,415 %.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Артвайнері» - 3 660 816.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах - 3 650 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 

- 3 650 096.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення - 0.
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  Гаркуша О.ю.
19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АРТВАйНЕРІ»

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

нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО». 2. Код за ЄДРПОУ: 03112857. 3. Місцез-
находження: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н,  
с. Довжик, вул. Богунська, 1А. 4. Міжміський код та телефон, факс: 
(0412) 516-986, (0412) 516-986. 5. Електронна поштова адреса: 
schutskiy@zavto.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: zhytomir-
avto.ukravto.ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог гла-
ви 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів: Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017р. 

у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради припинено повно-
важення:

- Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (не на-
дана згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

- Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрiвни (не надана 
згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

- Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (не надана зго-
да на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

- Члена Наглядової ради Корольчука Юрія Степановича (не надана 
згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.
- Члена Наглядової ради Прилуцької Валентини Іванівни (не нада-

на згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017р. 
у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради обрано:

- Членом Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (не 
надана згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв - Голова Правління. Представник 
акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

- Членом Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (не надана 
згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник Голови Правління з фі-
нансових питань і маркетингових комунікацій. Представник акціонера 
АТ «Українська автомобільна корпорація».

- Членом Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (не надана 
згода на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який обрано особу – три роки. Iншi посади, якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п'яти рокiв - Начальник департаменту майнових 
відносин. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпо-
рація».

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

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

2. Генеральний директор деркач Олег Валентинович 
18.04.2017р. 

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЖИТОМИР-АВТО»
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ПОВІдОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»
Код за ЄДРПОУ: 32955565
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 56
Міжміський код, телефон та факс: (044) 248-34-03
Електронна поштова адреса: gll@ukrpromproekt.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kyivmiskoformlennja.emit.com.
ua/

Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-
переднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ii. Текст повідомлення
19 квітня 2017 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» 
(Протокол № 19 від 19.04.2017р.) (надалі – Товариство) було прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
- Правочини щодо участі Товариства у забудові земельної ділянки, 

розташованої за адресою Проспект Повітрофлотський, 56 у 
Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених 
правочинів (правочину) – 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.  
00 коп.;

- Правочини щодо посередництва Товариства при укладанні догово-
рів купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення 
розташованих на за адресою Проспект Повітрофлотський, 56 у 
Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених 
правочинів (правочину) – 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.  
00 коп.;

- Правочини щодо придбання Товариством майнових прав на кварти-
ри розташованих за адресою Проспект Повітрофлотський, 56 у 
Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених 
правочинів (правочину) – 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо продажу Товариством майнових прав на квартири 
в житловому будинку за адресою Проспект Повітрофлотський, 56 у 
Солом’янському районі м. Києва. Гранична сукупна вартість зазначених 
правочинів (правочину) – 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо виконання Товариством проектно-вишукувальних 
робіт. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) –  
35 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо придбання Товариством цінних паперів. Гранична 
сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 11 000 000,00 (оди-
надцять мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо отримання Товариством кредитів, позик. Гранична 
сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 80 000 000,00 (ві-
сімдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо надання (отримання) Товариством поворотної фі-
нансової допомоги. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів 
(правочину) – 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) грн. 00 коп.;

- Правочини щодо укладання Товариством договорів лізингу. Гранич-
на сукупна вартість зазначених правочинів (правочину) – 80 000 000,00 
(вісімдесят мільйонів) грн. 00 коп.

Гранична сукупність вартості правочинів: 786 000 000 (сімсот вісімде-
сят шість мільйонів) гривень 00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 7093,4 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 11 080,7%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 13 672 000, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 13 665 252, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 13 665 252 та «проти»: 0 
прийняття рішення.

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

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

директор Кращенко Ігор Вікторович, 19.04.2017р.

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«КИЇВМІсьКОФОРМЛЕННЯ»

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента-ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЮНЕКС БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ-20023569
3. Місцезнаходження-04070, мiсто Київ, вулиця Почайнинська, 38
4. Міжміський код, телефон та факс-0445851462 0444625062
5. Електронна поштова адреса-ial@unexbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-http://unexbank.ua/site/page.
php?lang=UA&id_part=746

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

-
ii. Текст повідомлення

На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол засiдання №25 вiд 19 квiтня 2017 
року о 17-00 годинi) припиняються 22 квiтня 2017 року повноваження ви-
конуючого обов’язкiв Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Потужного 
Дмитра Євгеновича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) з 
продовженням виконання ним обов’язкiв за посадою заступника Голови 
Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» з ризикiв, члена Правлiння. Рiшення Спо-
стережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» прийнято на пiдставi заяви Потужно-
го Д.Є. про припинення ним виконання обов’язкiв Голови Правлiння ПАТ 
«ЮНЕКС БАНК» з 22 квiтня 2017 року. Розмiр пакета акцiй, яким володiє 
Потужний Д.Є. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не 
має. Повноваження виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК» Потужний Д.Є. виконував з 24 сiчня 2017 року.

На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол засiдання №25 вiд 19 квiтня 2017 
року о 17-00 годинi) з 23.04.2017р. призначено виконуючим обов’язки Голо-
ви Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Директора Департаменту розвитку 
бiзнесу, Члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Довгальську Ганну 

Владиславiвну (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано). Посадо-
ва особа призначена на строк до прийняття вiдповiдного рiшення 
Нацiональним банком України щодо погодження призначення Голови 
Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК». Iншi посади, якi обiймала Довгальська  Г.В. 
протягом останнiх п'яти рокiв: з грудня 2016 року по теперiшнiй час - ПАТ 
«ЮНЕКС БАНК» (Директор Департаменту розвитку бiзнесу, Член Правлiння 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК»); з жовтня 2007 року по грудень 2016 року - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (за-
ступник - начальник Департаменту проектних менеджерiв; заступник - 
керiвник департаменту Департаменту проектних менеджерiв; директор 
департаменту Департаменту органiзацiї продажiв у вiддiленнях малого 
формату). Розмiр пакета акцiй, яким володiє Довгальська Г.В. - нуль, що 
складає 0,00% статутного капiталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК», непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини особа не має.

На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК» (протокол засiдання №25 вiд 19 квiтня 2017 
року о 17-00 годинi) припиняються 22 квiтня 2017 року повноваження Чле-
на Правлiння та виводиться зi складу членiв Правлiння ПАТ «ЮНЕКС 
БАНК» Головний бухгалтер ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Шачек Тетяна 
Володимирiвна (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано), вико-
нання обов’язкiв Головного бухгалтера Шачек Тетяною Володимирiвною 
залишено без змiн. Рiшення Спостережної ради ПАТ «ЮНЕКС БАНК» при-
йнято на пiдставi заяви Шачек Т.В. про припинення нею виконання 
обов’язкiв Члена Правлiння з 22 квiтня 2017 року. Розмiр пакета акцiй, яким 
володiє Шачек Т.В. - нуль, що складає 0,00% статутного капiталу ПАТ 
«ЮНЕКС БАНК», непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
особа не має. Повноваження Члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Голо-
вний бухгалтер Шачек Т.В. виконувала з жовтня 2012 року.

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

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

2. Найменування посади Потужний Дмитро Євгенович
Виконуючий обов’язки 
Голови Правлiння 

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 20.04.2017
(дата)

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «юНЕКс БАНК»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство 
"Прикарпаттяобленерго" , 00131564, 
вул.Індустріальна, буд.34, м.Івано-
Франківськ, Iвано-Франкiвська область, 
76014, Україна, (0342) 52 05 27

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

19.04.2017

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

www.oe.if.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Аудит-сервіс ІНК", 13659226

5. Інформація про загальні збори.
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 13.04.2016 року. Кво-

рум зборів: 96,6356333% від загальної кількості голосуючих акцій. 
Порядок денний:
1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних збо-

рів акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про під-

сумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 
за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 
році. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізій-
ної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 
2015 рік. 

5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» за 2015 рік. 

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та затвердження плану розподілу 
прибутку на 2016 рік. 

7. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом 
викладення його у новій редакції. 

8. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Прикарпаттяобле-
нерго» шляхом викладення їх у новій редакції.

9. Про внесення змін до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленер-
го» шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення:
Перше питання порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 13.04.2016р. у 

наступному складі:
Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;
Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;
Члени лічильної комісії: 
1. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
3. Тихонюк Тетяна Богданівна.
2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припинени-

ми після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 
13.04.2016р.

Друге питання порядку денного:
1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та основні напрямки діяльності Това-
риства на 2016 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2015 році визнати задовільною.
Третє питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 

2015 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.
Четверте питання порядку денного:
1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
П’яте питання порядку денного:
1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік 

затвердити.

Шосте питання порядку денного:
1. Затвердити прибуток у розмірі 107 953 тис. грн. (Сто сім мільйонів 

дев’ятсот п’ятдесят три тисячі гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяо-
бленерго» у 2015 році.

2. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у повному обсязі за-
лишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикар-
паттяобленерго» за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2016 рік здійснити після 
підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік.

Сьоме питання порядку денного:
1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «При-

карпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати 

Статут публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в но-
вій редакції.

3. Рішення про внесення змін до Статуту публічного акціонерного това-
риства «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 2016 року.

4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його 
обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) з дня 
набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі не-
обхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту публічного акці-
онерного товариства «Прикарпаттяобленерго» з правом передоручення.

Восьме питання порядку денного:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про На-

глядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх в новій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати 
нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління 
ПАТ  «Прикарпаттяобленерго».

3. Рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори, Поло-
ження про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення 
про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 
2016 року.

Дев’яте питання порядку денного:
1. Внести зміни до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та 

затвердити їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати 

нову редакцію Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
6. Інформація про дивіденди.
Відповідно до рішення загальних акціонерів від 12.04.2017 виплата ди-

відендів за результатами звітного періоду (2016) не здійснюється.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2016 ви-

плата дивідендів за результатами періоду, що передував звітному (2015 
рік) не здійснюється.

ІІ. Основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 1715467 1645328
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1276602 1233132
Довгострокові фінансові інвестиції 950 145986
Запаси 31632 20159
Сумарна дебіторська заборгованість 200912 83150
Грошові кошти та їх еквіваленти 4077 2448
Власний капітал 1411198 1394637
Статутний капітал 25909 25909
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

436476 484297

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1704 0
Поточні зобов'язання і 
забезпечення

302565 250691

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

0,78 1,04

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

0,78 1,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 103635500 103635500
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
“ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО”
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До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ГАМАЛІЯ»

(код ЄДРПОУ 24252976, місцезнаходження: 03055, м. Київ, проспект 
Перемоги, будинок 22)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
29 травня 2017 року о 11.00 год. 

за адресою: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 22, 
методичний кабінет

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 10:00 до 10:30 год. 

ПРОЕКТ ПОРЯдКу дЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНО-
сЯТьсЯ НА ГОЛОсуВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого голосування.
5. Звіт Виконавчого директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 р., розподіл при-
бутку за 2016 рік. 

Основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 6958 7552
Основні засоби 1235 1408
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 136 151
Сумарна дебіторська заборгованість 1135 1278
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 322
Нерозподілений прибуток (3318) (1580)
Власний капітал
Статутний капітал 19 19
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 10257 9113
Чистий прибуток (збиток) (1738) (1552)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500 1500
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених 
на викуп власних акцій протягом 
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

38 38

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах станом на 24 годину 23 травня 2017 року, за 
три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення 
акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звер-
татися за адресою: 03055, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 22, 
методичний кабінет, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами Башкаєв А.І. Документи надаються акціонеру 
товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі 
його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за 
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чер-
гових річних загальних зборів акціонерів документи надаються 
учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без по-
переднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАсПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, 
оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує 
особу. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – http://hamalia.ua/About/

Довідки за телефоном: (044) 236-95-50

Виконавчий директор ПрАТ «Гамалія»  Башкаєв А.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітен-
та. І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПуБЛІчНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГОЛОВНИй iНсТИТуТ 
ПО ПРОЕКТуВАННю ЗАВОдiВ ТРАКТОРНОГО, 
АВТОМОБiЛьНОГО ТА сiЛьсьКОГОсПОдАР сь-
КОГО МАШИНОБудуВАННЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00236903. 3. Місцезнаходження: 61166 м. Харків, 
проспект Науки, 40.

4. Міжміський код, телефон та факс: 057 702 62 03, 057 702 63 13, 057 
702 63 13. 5. Електронна поштова адреса: atgtshm@gtshm.com.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: at.gtshm.com.ua.

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента. ІІ. Текст Повідомлення.

Припинені повноваження рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол №26), якi вiдбулися 18.04.2017 р., в зв'язку з 
закiнченням строку дiї повноважень наступних посадових осіб: голови на-
глядової ради Мирошник Світлани Іллівни, строк, протягом якого особа 
перебувала на посадi - 1 рік; члена наглядової ради Жуковської Свiтлани 
Анатоліївни, строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рі; чле-
на наглядової ради - представника акціонера ТОВ «Акціонери» (код 
ЄДРПОУ 32132685) Калашник Анастасiі Димитрiвни, строк, протягом яко-
го особа перебувала на посадi - 1 рік, особа змінила прізвище з Калашник 
на Попову 13.02.2017 р.; члена наглядової ради Нiкiтiна Олександра Ми-
хайловича, строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік; чле-
на наглядової ради Посохової Вiри Федорiвни, строк, протягом якого осо-
ба перебувала на посадi - 1 рік; голови ревізійної комісії Лутай Наталiі 
Леонiдiвни в зв'язку з власним бажанням, строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi - 2 роки; члена равізійної комісії Кормильця Анатолiя 
Олександровича в зв'язку з переобранням інших членів ревізійної комісії, 
строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки; члена ревізій-
ної комісії Звонкової Яни Володимирiвни в зв'язку з власним бажанням, 
строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. 

Обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№26) та рішенням засідання наглядової ради (протокол №85), якi 
вiдбулися 18.04.2017 р. наступних посадових осіб: Мирошник Світлану 
Іллівну головою наглядової ради, освiта вища, володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 1,7383%, іншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останніх п’яти років: член наглядової ради, голова Наглядової ради 
емітента, строк, на який обрано особу - 1 рік; Жуковську Свiтлану Анатолі-
ївну членом наглядової ради, освiта вища, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 5,8892%, іншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: економіст, член Наглядової ради емітента, строк, на 
який обрано особу - 1 рік, Попову Анастасiю Димитрiвну в якості члена 
наглядової ради - представника акціонера ТОВ «Акціонери» (код ЄДРПОУ 
32132685), освiта вища, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
21,1763%, іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти 
роківi: помічник юриста, член наглядової ради - представник акціонера 
емітента, строк, на який обрано особу - 1 рік; Нiкiтiна Олександра Михай-
ловича членом наглядової ради, освiта вища, володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 0,0003%, іншi посади, якi обiймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: заступник голови правління, голова наглядової ради, 
член наглядової ради емітента, строк, на який обрано особу - 1 рік; Посо-
хову Вiру Федорiвну членом наглядової ради, освiта вища, володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,1753%, іншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: керівник відділу, член наглядової 
ради емітента, строк, на який обрано особу - 1 рік.

Обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол 
№26) та рішенням засідання ревiзiйної комiсiї (протокол №1), якi вiдбулися 
18.04.2017 р. наступних посадових осіб: Кормильця Анатолiя Олексан-
дровича головою ревізійної комісії, освiта вища, іншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: член ревізійної комісії емітента, 
часткою в статутному капіталі емітента не володіє, строк, на який призна-
чено особу - 3 роки; Шопiну Наталiю Олександрiвну членом ревiзiйної 
комiсiї, освiта вища, іншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: економiст, бухгалтер ТОВ. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє, строк, на який обрано особу - 3 роки; Сологуб Олену 
Вікторівну членом ревізійої комісії, освiта вища, іншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ, часткою 
в статутному капіталі емітента не володіє, строк, на який призначено осо-
бу - 3 роки.

Всі посадові особи, повноваження яких припинені та обрані посадові 
особи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 
Всі посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.

iii. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова правління Жуковський А.В.
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення  

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРАТ АудИТОРсьКА 
ФІРМА «ПЕРсПЕКТИВА-К», 
21563977, Трублаїні, 2, Київ, область, 
03134, Україна, 044 5373007

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

26.04.2017

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

www.afperspektiva.com

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА
ПРОМИсЛОВА КОМПАНІЯ «уКРЦЕМЕНТ»

ЗА 2016 РІК
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО ПРОМИсЛОВА КОМПА-
НІЯ «уКРЦЕМЕНТ», код 21235486, 
64205, Харківська область, м. Балаклія, 
вул. Геологічна, 12, (05749) 2-30-36

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

20.04.2017

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

https://smida.gov.ua/db/participant/21235486

Голова Ради директорів  Рядинський М.П.

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 ТОВА-
РИСТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24162799
3. Місцезнаходження: 87400 смт. Мангуш, Першотравневий р-н, До-

нецька обл. вул. Леніна, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс:(06297) 23138, 23038, д/н
5. Електронна поштова адреса: agropererobka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.agropererobka.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ii. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинен-

ня значних правочинів: 18.04.2017;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: річні за-

гальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АГРОПЕРЕРОБКА»;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дару-

вання оборотних та необоротних активів, гранична вартість яких за 
одним правочином з одним контрагентом не перевищує 60,3 тис грн;

- правочини купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, даруван-
ня нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, акцій, частки в ста-
тутному капіталі, паїв, корпоративних прав, гранична вартість яких за 
одним правочином з одним контрагентом не перевищує 60,3 тис. грн; 

- правочини гарантії, поруки з одним контрагентом, сума яких не 
перевищує 60,3 тис. грн;

- правочини застави, іпотеки, в яких Товариство виступає заставо-
давцем, іпотекодавцем, чи майновим поручителем і гранична вартість 
предмета застави, іпотеки, майнової поруки за одним правочином з 
одним контрагентом не перевищує 60,3 тис. грн;

- правочини оренди (найму), суборенди майна, балансова вартість 
якогопо одному правочину з одним контрагентом не перевищує 60,3 
тис. грн; 

- правочини позики (кредиту) за одним правочином з одним контр-
агентом на суму, що не перевищує 60,3 тис. грн.;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: з 18 квітня 2017р. по 
18 квітня 2018р.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 60,3 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 120,8 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартос-

ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 49,91722%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 151840 шт, що складає 100% 
голосуючих акцій;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах: 151840 шт, що складає 100% голосуючих акцій;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня: 151840 шт, що складає 100% голосуючих акцій;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

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

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

2.
Голова Правління Півоваров юрій Кирилович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.04.2017

(дата) 

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

операцій з нерухомістю) емітента

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

ІнБев Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Фізкультури, б. 30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 201-40-00,  

+380 (44) 201-40-09
5. Електронна поштова адреса: office@office@suninterbrew.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.suninbev.com.ua/special_
information_notification

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Публiчне акцiонерне товариство «САН ІнБев Україна» (надалi — Това-

риство) 18.04.2017 року отримало вiд Публічного акціонерного товариства 
«Національний депозитарій України» реєстр акцiонерiв станом на 03.04.2017 р. 
Товариству стало відомо, що у акціонера — юридичної особи — ЗАТ «Iнтербрю 
Вай.Ен.Тi.Ар. Холдинг Б.В.»/ «Interbrew YNTR Holding B.V.», 20093102, 
місцезнаходження: Нiдерланди м. Бреда Церестраат, 19 4811 СА, не змі-
нився розмір частки в загальній кількості акцій і становить 92,64391%, від-
булася зміна відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір частки акціонера в 
загальній кількості голосуючих акцій до зміни — 93,3081%; розмір частки 
акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни — 93,3075%.

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

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

2. Виконуючий обов'язки Генерального директора  Хренов д.ю.
19.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сАН ІНБЕВ уКРАЇНА»
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ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«уКРАЇНсьКЕ дуНАйсьКЕ 

ПАРОПЛАВсТВО»
Річна інформація емітента цінних паперів 

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

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Українське Дунайське пароплавство», 
01125821Одеська , Iзмаїльський, 68600, 
м. Iзмаїл, вул. Краснофлотська, 28 
(04841)72546,

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

19.04.2017

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

http://oaoudp.com.ua

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

звітний попередній
Усього активів 269535 262457
Основні засоби (за залишковою вартістю) 61311 68426
Довгострокові фінансові інвестиції 5267 4867
Запаси 44364 35957
Сумарна дебіторська заборгованість 43681 32222
Грошові кошти та їх еквіваленти 12298 11407
Власний капітал 166653 140554
Статутний капітал 579510 579510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -720534 -746633
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5200 6500
Поточні зобов'язання і забезпечення 97682 115390
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«НОВОКАХОВсьКИй КОМБiНАТ 

ХЛiБОПРОдуКТiВ»
Річна інформація 

ПрАТ «НОВОКАХОВсьКИй КОМБiНАТ ХЛiБОПРОдуКТiВ»
i. Основні відомості про емітента. 

Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», 
00952389. 74988, Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврiйськ, 
Промислова, 13 (05549) 7-30-72. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
19.04.2017 р. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію nkhp.admsilos.com.ua. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудиторської фірми Приватне пiдприємство «АУДIТ-
ГАРАНТ», 21280854. Інформація про загальні збори. Чергові загальні 
збори акцiонерiв відбулись 11.04.2016 року. Порядок денний 1. Звiт 
Правлiння та рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Затвердження звiту 
Правлiння та рiчного звiту Товариства. 2. Звiт Наглядової Ради про 
результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Затвердження звiту На-
глядової Ради Товариства. 3. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень та обрання нових членiв Наглядової ради Товариства. 
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження звiту Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 5. Прийняття рiшення про припинення повноважень 
та обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6. Розподiл 
прибутку та збиткiв Товариства у 2015 роцi. 7. Затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення 
вiдповiдних реєстрацiйних дiй. 8. Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Кворум за-
гальних зборiв: 99.1971 %. Порядок голосування на загальних 
зборах бюлетенями. Рiшення порядку денного розглянуті та прий-
няті одноголосно. Зауважень з боку акцiонерiв немає. Рішення 
щодо виплати дивідендів не приймалось. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства ( тис. гри.) 

Найменування показника Звітний період 2016р./Попередній 
період 2015р. усього активів 47471/ 37363/. Основнi засоби (за за-
лишковою вартiстю) 19695/18154 /. Запаси 411/311. Сумарна дебiторська 
заборгованнiсть 111583/ 7967. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
15668/10819/. Власний капiтал 45679/ 36836/. Статутний капiтал 4267 
/4267. Нерозподiлений прибуток 15875/7032/. Довгострокові зобов'язання 
і забезпечення 329 / 297 . Поточнi зобов»язання 1463/230/. Чистий 
прибуток на одну просту акцiю 0,518129 /0,080915/ Скоригований 
чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 0,518129 /0,080915. 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 17067200/ 17067200. Цінні 
папери протягом звітного періоду не викупались.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Європейське туристичне страху-

вання» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34692526
1.4. Місцезнаходження емітента 04071 Київ спаська,5 оф.15
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : 044 220-00-07,  

044 220-00-07
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
info@erv.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.erv.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. Текст повідомлення 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Європейське туристичне 
страхування» (протокол №1701 від 2004.2017 року):

У зв’язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової Ради Товари-
ства обрано:

Головою Наглядової Ради Крайчека Володимира (Krajicek Vladimir), 
паспорт серія 39939883 від 01.04.2011. Призначений на посаду строком на 

1 рік. Розмір пакета акцій — 1 акція, що становить 0,00001% в статутному 
капіталі емітента. В перiод з 2011 по 2017 рiк обiймав посаду Голови Правлiння 
ERV pojistovna, Прага Непогашеної судимостi за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
має.

членом Наглядової Ради Дворака Лібора (Dvorak Libor), паспорт серія 
41599105 від 28.08.2013. Призначений на посаду строком на 1 рік . Розмір 
пакета акцій — акціями емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2017 рiк 
обiймав посаду Члена Правлiння ERV pojistovna, Прага Непогашеної судимостi 
за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, 
службової діяльності, не має.

членом Наглядової Ради Тіммер Улріке (Timmer Ulrike), паспорт серія 
3933502 від 28.10.2009.

Призначена на посаду строком на 1 рік . Розмір пакета акцій — акціями 
емітента не володіє. В перiод з 2011 по 2017 рiк обіймала посаду Голови 
міжнародного бізнесу у компанiї Europaische reiseversicherung, Мюнхен Не-
погашеної судимостi за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини 
у сфері господарської, службової діяльності, не має.

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

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

Голова Правління  Бойчин Мирослав Михайлович 
 (підпис) М. П.   (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЄВРОПЕйсьКЕ ТуРИсТИчНЕ сТРАХуВАННЯ»
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Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Борисфен»
ПОВІдОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Торговий дім «Борисфен» 

2. Код за ЄДРПОУ: 13445459.
3.Місцезнаходження: 53407, м. Марганець Дніпропетровської обл., вул. Ра-

дянська, буд. 50.
4. Міжміський код, телефон та факс: Телефон: 0 (5665) 5-28-31;  

Факс: 0 (5665) 5-25-71.
5. Електронна поштова адреса: borisfen@marganets.net.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: borisfen.dp.ua. 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

15.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДIМ «БОРИСФЕН» (далi — 
Товариство) (протокол №1) припинено повноваження членiв Наглядової 
ради, Ревiзора, голови та членiв Правлiння та обрано членiв Наглядової 
ради, Ревiзора, голову та членiв Правлiння Товариства, у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень дiючого складу Наглядової ради, Правлiння та 
Ревiзора.

На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 15.04.2017р. пiсля 
закiнчення рiчних Загальних зборiв (протокол вiд 15.04.2017р.), було об-
рано голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товари-
ства.

Припинено повноваження голови Правлiння Товариства Кошман Люд-
мили Михайлiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчо-
го органу (Правлiння) згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх 
паспортних даних не надала. Частка, якою володiє в статутному капiталi 
емiтента — 52.0661%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебувала на посадi три роки.

Припинено повноваження члена правлiння Товариства Зима Ольги 
Вадимiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчого орга-
ну (Правлiння) згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi три роки.

Припинено повноваження члена Правлiння Товариства Балашової Люд-
мили Степанiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень виконавчо-
го органу (Правлiння) згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх 
паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебувала на посадi два роки.

Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Шумiлiної 
Тетяни Миколаївни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Наглядо-
вої ради згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних 
даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на 
посадi три роки.

Припинено повноваження члена (заступника голови) Наглядової ради 
Товариства Формокiдової Тетяни Олександрiвни, у зв’язку iз закiнченням 
термiну повноважень Наглядової ради згiдно Статуту Товариства. Згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Перебувала на посадi три роки.

Припинено повноваження члена (секретаря) Наглядової ради Товариства 
Фокiної Лiдiї Миколаївни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень На-
глядової ради згiдно Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебу-
вала на посадi два роки.

Припинено повноваження Ревiзора Товариства Самодай Валентини 
Василiвни, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень Ревiзора згiдно 
Статуту Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки.

Обрано головою правлiння Товариства Кошман Людмилу Михайлiвну. 
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Частка, якою володiє 
в статутному капiталi емiтента — 52.0661%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом 
останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Особi на-
лежать 6300 акцiй Товариства. Обрана на строк — три роки

Обрано членом Правлiння Товариства Зима Ольгу Вадимiвну. Згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бух-
галтер, член Правлiння ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Особi не належать акцiї 
Товариства. Обрана на строк — три роки.

Обрано членом Правлiння Товариства Балашову Людмилу Степанiвну. 
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: адмiнiстратор, касир, член (секретар) Наглядової ради, член Правлiння 
ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН». Особi не належать акцiї Товариства. Обрана на 
строк — три роки.

Обрано Ревiзором Товариства Самодай Валентину Василiвну. Згоди на 
розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Ревiзор 
ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Особi не належать акцiї Товариства. 
Обрана на строк — три роки.

Обрано головою Наглядової ради Товариства Шумiлiну Тетяну Микола-
ївну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ «ТД «БОРИСФЕН», пiдприємець-
фiзична особа. Особi не належать акцiї Товариства. Обрана на строк — три 
роки.

Обрано членом (заступником голови) Наглядової ради Товариства 
Формокiдову Тетяну Олександрiвну. Згоди на розкриття своїх паспортних 
даних не надала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: протягом останнiх п’яти рокiв — 
пiдприємець-фiзична особа, член (заступник голови) Наглядової ради ПрАТ 
«ТД «БОРИСФЕН», пенсiонер. Особi не належать акцiї Товариства. Обрана 
на строк — три роки.

Обрано членом (секретарем) Наглядової ради Товариства Фокiну Лiдiю 
Миколаївну. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 
п’яти рокiв: менеджер по персоналу, iнженер з охорони працi, член Правлiння 
— заступник голови Правлiння, член (секретар) Наглядової ради ПрАТ «ТД 
«БОРИСФЕН», пенсiонер. Особi не належать акцiї Товариства. Обрана на 
строк — три роки.

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

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

2. Голова правління
ПрАТ «Тд «Борисфен» ______________  Кошман Л. М.
(Найменування посади)       (підпис)        (ініціали і прізвище)
      МП          18.04.2017р.(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ТОРГОВИй дІМ «БОРИсФЕН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТО-
ВАРИсТВО «ТЕРНОПiЛьсьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ 
ПiдПРИЄМсТВО 16127». 2. Код за ЄДРПОУ: 03118883. 3. Місцезна-
ходження: 46002, м. Тернопіль, вулиця Галицька, будинок 38. 4. Міжміський код, 
телефон та факс: (0352) 52-52-98, (0352) 52-52-23. 5. Електронна поштова 
адреса: atp 16127@i.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: atp-16127.te.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ii. Текст повідомлення
13.04.2017 на загальних зборах акціонерів прийнято рішення (протокол 

№ 7 від 13.04.2017) про зміну типу акціонерного товариства на приватне. 
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що міститься в ЄДР — 19.04.2017. Повне найменування акціонерно-
го товариства до зміни: Публічне акцiонерне товариство «Тернопiльське 
автотранспортне пiдприємство 16127». Повне найменування акціонерного 
товариства після зміни: Приватне акцiонерне товариство «Тернопiльське 
автотранспортне пiдприємство 16127».

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: Голова правління  В.В. стець
М.П. 19.04.2017
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Річна інформація емітента цінних паперів
ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 

«ЕЛЕКТРОНМАШ» за 2016 рік
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Електронмаш», 00227399 Черні-
вецька обл., Першотравневий р-н, 
58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 
265А, т. (03722)40633, 40637

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

21.04.2017

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

www.elmash.cv.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Юрек-Аудит», 22841651 

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

Черговi та позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв на протязi 2016 року не 
проводились.

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

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 12239 11572
Основні засоби (за залишковою вартістю) 8925 9263
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 844 229
Сумарна дебіторська заборгованість 2137 1515
Грошові кошти та їх еквіваленти 333 565
Власний капітал 11241 11223
Статутний капітал 2686 2686
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -470 -488
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 215 126
Поточні зобов'язання і забезпечення 783 223
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 10741940 10741940
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

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

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО «КРАМА-
ТОРсьКИй ЦЕМЕНТНИй 
ЗАВОд - ПуШКА» 

2. Код за ЄДРПОУ 00292942
3. Місцезнаходження 84302, Донецька область, м. Крама-

торськ, вул. Привокзальна, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс (062)210-34-31 (062) 210-34-33
5. Електронна поштова адреса pushka@eurocem.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://pushka.biz.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Това-

риства, 18.04.2017 р. (Протокол № 7 вiд 18.04.2017 р.). Пiдстава: закiнченння 
термiну дiї контракту. Посадова особа Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (паспорт 
серiя ВС № 814880, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй 

областi, 19.02.2001 року), яка займала посаду Генерального директора, звiльнена 
18 квiтня 2017 року. Розмiр пакета акцiй,яким володiє: 0,000%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обгрунтування змiн - ви-
робнича необхiднiсть. Перебував на посадi з 19.04.2016 р. по 18.04.2017 р.

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства, 18.04.2017 р. 
(Протокол № 7 вiд 18.04.2017 р.). Пiдстава: рiшення Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа Горголюк Вiталiй Вiкентiйович (паспорт серiя ВС № 814880, ви-
даний Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 19.02.2001 року), 
обрана на посаду Генерального директора за сумiсництвом з 19.04.2017 р. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень 
- 1 (один) рiк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї 
дiяльностi: 09.04.2012 - 22.04.2012 – В.о.генерального директора АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-
УКРАЇНА»; 23.04.2012 – 23.04.2013 - Генеральний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-
УКРАЇНА», з 24.04.2013 по 25.04.2013 – В.о.генерального директора АТ 
«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», 26.04.2013- 14.04.2014 – Перший заступник гене-
рального директора – технiчний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», з 
15.04.2014 по т.ч. – Генеральний директор АТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА». Розмiр 
пакету акцiй, якi належать цiй особi: 0,000%.

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 Горголюк В.В.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)

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

i. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ТОВАРИсТВО З ОБМЕЖЕ-
НОю ВiдПОВiдАЛьНiсТю 
«РЕсуРс-КАПiТАЛ», 
36019147м. Київ , Печерський, 01015, 
м.Київ, Iвана Мазепи, 34 (044) 
580-23-76,

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

19.04.2017

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

http://36019147.smida.gov.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора — фізичної особи — підпри-
ємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Українська 
аудиторська компанiя «Кредо», 
32158755 ТОВ «Українська аудитор-
ська компанiя «Кредо» , 32158755

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

Емітент не є акціонерним товари-
ством

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

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

звітний попередній
Усього активів 213521 213514
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 13 7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 8
Власний капітал -654815 -569979
Статутний капітал 53 53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -654868 -570032
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 782942
Поточні зобов'язання і забезпечення 868336 551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

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

загальна номіналь-
на вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0
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 ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПЛЕМсЕРВІс»
Повідомлення про виникнення особливої інформації  

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

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 

«Племсервіс»; 2. Код за ЄДРПОУ: 00703351; 3. Місцезнаходження: 
39071 Полтавська область, Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київ-
ська, 89; 4. Міжміський код, телефон та факс: (05365) 34-3-44; 5. Елек-
тронна поштова адреса: plemservis@emitent.net.ua; 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: plemservis.pat.ua; 7. Вид особливої інформації: 
Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-

СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6), в зв'язку з 
необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, припинено повно-
важення члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Купчика 
Павла Романовича, що володіє часткою в статутному капіталі у роз-
мірі 9,928711%, розмір пакета акцій — 200 000 акцій. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Термiн перебування 
на посадi з 20.04.2016 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6), в зв'язку з 
необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, припинено повно-
важення члена Наглядової ради Перекупки Віталія Валентиновича, що 
володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 3,941648%, розмір пакета 
акцій — 79 399 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Термiн перебування на посадi з 20.04.2016 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6), в зв'язку з 
необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, припинено повно-
важення члена Наглядової ради Кривенди Владислава Володимиро-
вича, що володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 19,857423%, 
розмір пакета акцій — 400 000 акцій. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Термiн перебування на посадi з 
20.04.2016 року.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6), Купчика 
Павла Романовича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. 
Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
директора ТОВ «К2 Інвест», Голова Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 9,928711%, розмір 
пакета акцій — 200 000 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа не є представником акціоне-
ра або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6), Бігдана Мико-
лу Андрійовича обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Iншi 

посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти років: Голова Правління, 
радник ПАТ «Племсервіс», володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 
12,790365%, розмір пакета акцій –257 644 акцій. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є представником 
акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Згiдно з рішенням чергових загальних зборiв акціонерів ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», що відбулися 19 квітня 2017 року (протокол № 6) Перекупку 
Віталія Валентиновича обрано членом Наглядової ради строком на три 
роки. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
директор ТОВ «Іріком-Україна», член Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕР-
ВІС», володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 3,941648 %, розмір 
пакета акцій — 79 399 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має, особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Посадова особа не є представником акціоне-
ра або групи акціонерів та не є незалежним директором.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що відбула-
ся 19 квітня 2017 року (протокол № 44) Купчика Павла Романовича об-
рано Головою Наглядової ради строком на три роки. Iншi посади якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМ-
СЕРВІС», заступник директора ТОВ «К2 Інвест», володіє часткою в ста-
тутному капіталі у розмірі 9,928711%, розмір пакета акцій — 200 000 акцій. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що відбула-
ся 19 квітня 2017 року (протокол № 44) в зв'язку зі зміною структури, 
припинено повноваження члена Правління Бігдан Наталії Вікторівни, що 
володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,099287 %, розмір паке-
та акцій — 2000 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних. Термiн перебування на посадi з 24.10.2014 року.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що від-
булася 19 квітня 2017 року (протокол № 44) в зв'язку зі зміною структу-
ри, припинено повноваження Голови Правління Корягіна Олександра 
Павловича, часткою в статутному капіталі не володіє, розмір пакета 
акцій — 0 акцій. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має, особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Термiн перебування на посадi з 01.02.2017 року.

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПЛЕМСЕРВІС», що від-
булася 19 квітня 2017 року (протокол № 44) Корягіна Олександра 
Павловича обрано Директором строком на три роки, часткою у статут-
ному капіталі не володіє, розмір пакета акцій — 0 акцій. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які 
обіймала посадова особа протягом останніх п'яти рокiв: головний спе-
ціаліст ПАТ «БАНК ФОРУМ», член Правління — Заступник Голови 
Правління, Голова Правління ПАТ «Племсервіс».

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

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

2. директор ПАТ «Племсервіс»  Корягін О.П.
19.04.2017.

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПЛЕМсЕРВІс»

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ФАВОРИТ 

КОМПАНi»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Фаворит Компанi», код за ЄДРПОУ: 13579674, місцезнаходження:10025 
Житомирська обл-ть, м.Житомир вул. Вiтрука, буд.6, міжміський код та 
телефон емітента(0412) 418-368;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії:.19.04.2017 р.; 

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

ПРИВАТНЕ  
АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «дЕВОН»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«ДЕВОН», 30780664, 01010, Київ,  
вул. Московська, 24 кв. 21,  
044-499-62-14

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

21.04.2017

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/dewon
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 Додаток 44
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
i. Основні відомості про емітента

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

Публiчне акцiонерне товариство 
«iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг», 
33792667, 03040 Київська область м.Київ 
просп.Голосiївський, б.70, +38 (094)  
925 09 59

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

19.04.2017

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

infinkon.at.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «донконсалтаудит», 
33913531

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

Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
25.04.2016
Перелік питань порядку денного:
1. Переобрання членiв лiчильної комiсiї. 
2. Звiт Генерального директора про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 
результатами дiяльностi за 2015 рiк. 
4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 
2015 рiк..
5. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2015 рiк. 
6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства 
за 2015 рiк. 
7. Попереднє схвалення значних 
правочинiв, за якими ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом 
таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi товариства. 
8. Про продовження повноважень Гене-
рального директора Товариства. 
9. Про продовження повноважень Ревiзора 
Товариства. 
10. Про звiльнення членiв Наглядової ради 
Товариства. 
11. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 
12. Про затвердження умов цивiльно-
правових/трудових договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради Товариства. 
13. Про змiну адреси мiсцезнаходження Това-
риства у зв'язку з перейменуванням проспекту. 
14. Про внесення змiн до Статуту Товари-
ства для приведення його у вiдповiднiсть 
до норм законодавства про акцiонернi 
товариства, якi набудуть чинностi з 
01.05.2016 р. Пропозицій щодо порядку 
денного не надходило.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. За результатами голосування прийняте 
рішення: Обрати лічильну комісію ПАТ 
«ІФК» у складі 2 членів – Реуцької Оксани 
Федорівни та Семенової Наталії Володими-
рівни.

2. За результатами голосування прийня-
те рішення: 
Визнати роботу генерального директора 
Товариства за 2015 рік задовільною. 
Затвердити звіт Генерального директора 
Товариства за 2015 рік.
3. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Визнати роботу Наглядової ради Товари-
ства за 2015 рік задовільною. Затвердити 
звіт Наглядової ради за результатами 
діяльності за 2015 рік.
4. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Затвердити звіт Ревізора Товариства про 
результати перевірки фінансово-
господарської діяльності ПАТ «ІФК» за 
2015 рік.
5. За результатами голосування прийняте 
рішення: Затвердити річний фінансовий 
звіт Товариства за 2015 рік.
6. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Прибуток Товариства за 2015 рік залишити 
нерозподіленим.
7. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Попередньо схвалити вчинення Товари-
ством протягом року у ходi поточної 
господарської дiяльностi значних право-
чинів наступного характеру: договорів 
купівлі-продажу, страхування, перестраху-
вання, поставки, міни, дарування, всіх 
видів найму (оренди), лізингу, позички, 
підряду, надання послуг, доручення, 
комісії, управління майном, договорів 
позики, кредитних договорів, договорів 
банківського вкладу із граничною сукуп-
ною вартістю кожного із таких договорів 
26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) 
гривень, при цьому вчинення значного 
правочину 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 iноземних валют. 
8. За результатами голосування прийняте 
рішення:
Перенести розгляд цього питання на 
наступні загальні збори акціонерів 
Товариства.
9. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Перенести розгляд цього питання на 
наступні загальні збори акціонерів 
Товариства.
10. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Припинити з 30.04.2016 р. повноваження 
Голови Наглядової ради Товариства 
Кузьмінова О.В.
11. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Обрати з 01.05.2016 р. строком до 
наступних рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв членами Наглядової ради 
Товариства представників акціонерів 
Товариства Кваскову Марину Миколаївну, 
Москвіна Олексія Валерійовича та Махоту 
Людмилу Василівну.

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «iНВЕсТИЦiйНО-ФiНАНсОВИй КОНсАЛТИНГ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПОу, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне 
товариство «Страхова компанiя «ГЕШТАЛЬТ», 34578037, Україна Ки-
ївська обл. Святошинський р-н 03062 м.Київ проспект Перемоги. буд.67, 
0445819160

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: www.gestalt-insurance.com

4. Найменування, код за ЄдРПОу аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: ТОВ «Аудиторська фiрма «АУДИТ-СТАНДАРТ», 
32852960

5. Інформація про загальні збори: 
29.04.2016 проведено річні загальні збори. Порядок денний: 1) прий-

няття рiшення про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв; 
2) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту 
Ревiзора та внутрiшнього аудитора; 3) затвердження рiчного Звiту 
Компанiї; 4) затвердження Графiка внутрiшнiх аудитiв та Рiчного плану 
роботи внутрiшнього аудитора на 2016 рiк; 5) розподiл прибутку i збит-
ку Компанiї. Прийняли рiшення: 1. Обрали Голову та секретаря Загаль-
них зборiв.Голова загальних зборiв акцiонерiв керує роботою зборiв; 
контролює дотримання регламенту проведення зборiв; оголошує пи-
тання порядку денного Загальних зборiв; пiдписує протокол зборiв, а 
також всi документи, що затвердженi рiшеннями зборiв. Секретар за-
гальних зборiв акцiонерiв вiдображає хiд зборiв та прийнятих рiшень у 
протоколi зборiв; пiдписує протокол зборiв. 2. Звiт Правлiння компанiї 
та внутрiшнього аудитора взяти до вiдома. Звiт та висновки ревiзора 
товариства затвердити. 3. Затвердити рiчний Звiт Компанiї за 2015 рiк. 
4. Затвердити рiчний Графiк внутрiшнiх аудитiв та Рiчний план роботи 
внутрiшнього аудитора на 2016 рiк. 5. Дивiденди не нараховувати i не 

сплачувати, а нерозподiлений прибуток направити на забезпечення 
поповнення обiгових коштiв.

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

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 21744 23239
Основні засоби (за залишковою вартістю) 78 131
Довгострокові фінансові інвестиції 17924 19209
Запаси 15 8
Сумарна дебіторська заборгованість 911 566
Грошові кошти та їх еквіваленти 1496 2168
Власний капітал 20131 20544
Статутний капітал 8000 8000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9955 10152
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1100 1777
Поточні зобов'язання і забезпечення 513 918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

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

0 0

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

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

12. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Затвердити умови цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради 
Товариства і визначити Генерального 
директора Григоренко Олену Анатоліївну 
особою, уповноваженою від імені Товари-
ства на підписання цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової ради 
згідно зі Статутом Товариства.
13. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
У зв’язку з перейменуванням проспекту 
визначити наступну адресу місцезнахо-
дження Товариства: 03040, місто Київ, 
проспект Голосіївський, будинок 70.
14. За результатами голосування прийняте 
рішення: 
Внести та затвердити зміни до Статуту 
Товариства у зв’язку з набранням з 
01.05.2016 р. чинності змін до норм 
законодавства про акціонерні товариства 
шляхом затвердження Статуту в новій 
редакції. Усі дії, пов’язані із державною 
реєстрацією нової редакції Статуту 
Товариства, доручити здійснити Генераль-
ному директору Товариства з правом 
передоручення. Уповноважити Генераль-
ного директора Григоренко Олену 
Анатоліївну від імені акціонерів підписати 
Статут Товариства. Встановити, що 
рішення з цього питання порядку денного 
набирає чинності 01.05.2016 р.
 
Позачергові збори акціонерів у 2016 році 
не проводились.

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
емітента

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів  54389  54438
Основні засоби (за залишковою вартістю)  20  6
Довгострокові фінансові інвестиції  53371  53687
Запаси  --  -- 
Сумарна дебіторська заборгованість  458  622
Грошові кошти та їх еквіваленти  292  70
Власний капітал  52196  51775
Статутний капітал  50000  50000
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 -19524  -19945

Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  2193  2663
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

0.00842000 0.00300000

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

0.00842000 0.00300000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  50000000  50000000
Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені протягом 
звітного періоду 

загальна номінальна 
вартість 
у відсотках від 
статутного капіталу 

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

Генеральний директор ________Григоренко Олена Анатолiївна

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «сТРАХОВА КОМПАНiЯ «ГЕШТАЛьТ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
i. Основні відомості про емітента

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

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БiЛО-
ЦЕРКiВсьКИй АВТОБусНИй ПАРК», 05538721, 

09100 Київська область д/н м.Бiла Церква вул. сухоярська, 18, 
0456365412

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію www.bc-avtopark.org.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора 
— фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Актив», 32635145

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 
29.04.2016 ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голо-
сування): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв. 

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово — 
господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та його затвердження.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товари-
ства за 2015 рiк та його затвердження. 5. Звiт Наглядової ради Товариства про 
дiяльнiсть у 2015 роцi та його затвердження. 6. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу 
Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 8. Розподiл прибутку i 
збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 
9. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, 
надання повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Това-
риства у новiй редакцiї. 10. Внесення змiн до Положення про загальнi збори 
акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись 
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, 
та надання вiдповiдних повноважень. 12. Про надання дозволу на 
вiдчудження транспортних засобiв ЛАЗ в кiлькостi 3 (три) одиницi.

13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової 
ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Обрання членiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого 
рiшенням наглядової ради Товариства, не надходило. Змiни до порядку 
денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: По 
питанням № 1-13 порядку денного рiшення прийнятi «за» — ОДНОГОЛОС-
НО. По питанням №14-15, що передбачає кумулятивне голосування, об-
рана необхiдна кiлькiсть членiв органу Товариства, вiдповiдно до Статуту. 
Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не проводились

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв — Розподiл 
прибутку звiтного перiоду не проводити, збитки звiтного перiоду покрити у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодаства. 
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  32289  33735
Основні засоби (за залишковою вартістю)  29943  31044
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Запаси  500  125
Сумарна дебіторська заборгованість  1699  2499
Грошові кошти та їх еквіваленти  124  56
Власний капітал  24564  25726
Статутний капітал  9534  9534
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  15030  16192
Довгострокові зобов'язання і забезпечення  --  1
Поточні зобов'язання і забеспечення  7725  8008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.03046970 -0.01463180
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію (грн.) 

-0.03046970 -0.01463180

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)  38136192  38136192
Цінні папери власних 
випусків,

загальна номіналь-
на вартість 

викуплені протягом 
звітного періоду 

у відсотках від 
статутного капіталу 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

директор ____________ Акопджанян Роман драстаматович

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

міжміський код та телефон емітента ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ТЕРЕМНО ХЛiБ», 05509694 Волинська , 43008, 
м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б (0332) 780986,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності Приватне пiдприємство аудиторська фiрма 
«Аудит-ФАГ», 25089923

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство) 18.04.2016 чергові збри.

Порядок денний загальних зборiв. 
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства.
3. Звiт Наглядової Ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2015 рiк iз висновками по рiчнiй 

фiнансовiй звiтностi та балансу пiдприємства за 2015 рiк. Прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

5. Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу за 2015 рiк.
6. Про розподiл чистого прибутку (збиткiв) товариства за 2015 рiк, 

вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.
Позачергові загальні збори скликались за ініціативою наглядової ради 

на 13.10.2016
Порядок денний позачергових загальних зборiв. 
1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення про внесення змiн до Генерального договору 

№0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. укладеного з 
ПАТ «Кредобанк» в частинi: продовження термiну дiї Генерального дого-
вору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. до 27.05.2019 
року та отримання в межах Генерального договору кредитiв.

3. Про вирiшення питання про передачу(збереження) в заставу (iпотеку) 
майна Товариства забезпечення кредитних договорiв або можливiстю 
надання нового за потреби. 

4. Про надання згоди на звернення iз клопотанням до Чернишової О.М., 
ТзОВ «ХК «Хлiбнi iнвестицiї», ТзОВ «Перший столичний хлiбозавод», ПАТ 
«Чернiвецький хлiбокомбiнат» щодо виступу фiнансовим поручителем по 
кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» перед ПАТ «Кредобанк», 
якi виникнуть в зв’язку iз продовженням термiну дiї Генерального договору 
№0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. 

5. Визначення уповноваженої особи на укладання вiд iменi товариства 
кредитних договорiв, та договорiв застави (iпотеки).

6. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства 
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної 
вартостi за рахунок додаткових внескiв.

7. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (з зазначенням 
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). Затвердження прото-
колу про приватне розмiщення акцiй та проспекту емiсiї акцiй.

8. Визначення уповноваженого органу на проведення дiй щодо збiльшення 
статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв.

9. Визначення уповноважених осiб на проведення дiй щодо збiльшення 
статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв.

По всiх питаннях порядку денного рiшення прийнятi одноголосно.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 52440 46460
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32511 18498
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 6889 11419
Сумарна дебіторська заборгованість 5929 7932
Грошові кошти та їх еквіваленти 1488 788
Власний капітал 13628 12237
Статутний капітал 4905 4905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8723 7332
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 12965 4950
Поточні зобов'язання і забезпечення 25847 29273
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.07090 0.01820
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 19618436 19618436
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«Цумань», 05496276 Волинська , 
Кiверцiвський, 45233, смт. Цумань, 
Грушевського, 7 (03365) 94419,

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

19.04.2017

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

www.tsumanspon.com

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

Приватне пiдприємство Аудитор-
ська фiрма «Аудит – ФАГ»., 
25089923

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

Дата проведення 29.04.2016
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови 
i секретаря зборiв, затвердження 
рег ламенту зборiв.
2. Звiт президента ПАТ «Цумань» за 
2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ «Цу-
мань» за 2015 рiк та прийняття рi-
шен ня за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяль но стi 
ПАТ «Цумань» за 2015 рiк та прий нят тя 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчної звiтностi 
ПАТ «Цумань» за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збит-
кiв) товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв за 2015 рiк, термiн та стро-
ки виплати. 
8. Направлення коштiв в резервний 
фонд. 9. Обрання членiв та Голови 
Наглядової Ради.
10. Прийняття рiшення про попере-
днє схвалення значних правочинiв.
11. Надання ТзОВ «Танфоран» до-
говору поруки до Генерального до-
говору №62/13 про здiйснення кре-
дитування ПАТ «Кредобанк».

По всiх питаннях порядку денного 
рiшення ухваленi одноголосно.

Інформація про 
дивіденди.

За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахова-
них дивідендів, 
грн.

5420280 0 3758000 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, грн.

1.7 0 1.2 0

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0 0 3758000 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів

07.04.2017 29.04.2016

Дата виплати 
дивідендів

01.05.2017 27.05.2016

Опис Рiшення про виплату дивiдендiв за результатми 2016 
року прийнято на загальних зборах 07.04.2017р. 

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 70315 61073
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23610 23270
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10071 9206
Сумарна дебіторська заборгованість 13399 9188
Грошові кошти та їх еквіваленти 16657 9680
Власний капітал 44233 28933
Статутний капітал 797 797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 42403 27771
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 7219 12653
Поточні зобов'язання і забезпечення 18863 19487
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

5.97729 4.19082

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

5.97729 4.19082

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3188400 3188400

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ЦуМАНь»

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 «Га-
личфарм»

2. Код за ЄДРПОУ: 05800293
3. Місцезнаходження: 79024 м.Львів, вул.Опришківська, 6/8
4. Міжміський код, телефон та факс: 032-294-99-50, 032-294-99-50
5. Електронна поштова адреса: Oksana.Skibinska@arterium.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст Повідомлення 
ПАТ «Галичфарм» (далі-Товариство) повідомляє, що 19 квітня 2017 року 

згідно отриманого від депозитарію ПАТ «НДУ» реєстру власників іменних 
цінних паперів станом на 14 квітня 2017 року відбулись зміни власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме: 
пакет акцій акціонера — юридична особа — Публічне акціонерне товариство 
«Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862, місцезнаходження м. Київ, вул.
Саксаганського,139), що володів 847110 штук простих іменних акцій, що 
становив — 9,9529% до загальної кількості акцій Товариства та 10,6481% до 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства, збільшився за рахунок при-
дбання акцій, в результаті чого пакет акцій складає 850692 штук простих 
іменних акцій, частка у загальній кількості акцій Товариства становить - 
9,995065%, та 10,6869% до загальної кількості голосуючих акцій Товари-
ства.

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

2. директор виконавчий  Блонський О.В.
20.04.2017

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство  

«АНТОНІНсьКЕ ХЛІБОПРИйМАЛьНЕ ПІдПРИЄМсТВО»,

код за ЄДРПОУ– 03343686; місцезнаходження:вул. Вокзальна, буд. 1, 
село Кременчуки, Красилівський район, Хмельницька область, 31026, Укра-
їна; міжміський код та телефон емітента: (03855) 91170.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 21.04.2017р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО  «АНТОНІНсьКЕ ХЛІБОПРИйМАЛьНЕ ПІдПРИЄМсТВО»

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГАЛИчФАРМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»

2. Код за ЄДРПОУ: 35328439
3. Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ки-

ївська, 85
4. Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27
5. Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц» (про-
токол від 19.04.17 р.) у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень:

1. Припинено повноваження:
- Голови Наглядової ради Легкого Івана Семеновича, паспорт КН 642447 

Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.05.98 р. На 
посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» — 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% 
в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Радченко Анатолія Iвановича, паспорт КН 785747 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 24.11.98 р. На 
посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» — 155 акцій на загальну суму 7750,0 грн., що становить 0,995% в 
статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Абрамика Володимира Ярославовича, паспорт 
КО 944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 
05.12.13 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета 
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» — 1377 акцій на загальну суму 68850,0 грн., що 
становить 8,84% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Кушнiренко Дмитра Миколайовича, паспорт КН 
536981 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 09.01.98 р. 
На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» — 150 акцій на загальну суму 7500,0 грн., що становить 0,96% 
в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Обiщенко Олега Миколайовича, паспорт КН 
596352 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 03.03.98 р. 
На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» — 20 акцій на загальну суму 1000,0 грн., що становить 0,128% 
в статутному капіталі емітента.

2. Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведен-
ня річних Загальних зборів):

- член Наглядової ради Легкий Іван Семенович, паспорт КН 642447 Авто-
заводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.05.98 р. Протягом 
останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 
01.05.09 р. — головний механік кар’єроуправління; з 30.03.11 р. Голова На-
глядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» — 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% 
в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером ПАТ «ККУ 
«Кварц», не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», 
не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Радченко Анатолій Iванович, паспорт КН 785747 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 24.11.98 р. Протягом 

останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 
01.05.09 р. — начальник транспортного цеху; з 30.03.11 р. — член Наглядової 
ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» — 155 
акцій на загальну суму 7750,0 грн., що становить 0,995% в статутному капіта-
лі емітента. Посадова особа є акціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представ-
ником акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним ди-
ректором;

- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович, паспорт КО 
944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 
05.12.13 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) 
«ККУ «Кварц»: з 01.05.09 р. — заступник директора з маркетингу та збуту; 
з 30.03.11 р. — член Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» — 1377 акцій на загальну суму 68850,0 грн., 
що становить 8,84% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є ак-
ціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником акціонера (групи акціоне-
рів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Яковенко Віктор Іванович, паспорт КО 375317 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 12.04.02 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: 
з 23.10.95 р. — начальник дробильно-сортувального цеху. Розмір пакета 
акцій ПАТ «ККУ «Кварц» — 200 акцій на загальну суму 10000,0 грн., що 
становить 1,284% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціо-
нером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником акціонера (групи акціонерів) 
ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Синьоокий Юрій Анатолійович, паспорт КН 284616 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 13.12.96 р. Про-
тягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: 
з 02.08.10 р. начальник відділу матеріально-технічного забезпечення. Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» — 30 акцій на загальну суму 1500,0 грн., що 
становить 0,1926% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акці-
онером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником акціонера (групи акціонерів) 
ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» (протокол №4 від 19.04.17 р.) 
обрано Головою Наглядової ради Легкого Івана Семеновича, паспорт КН 
642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 19.05.98 р. 
Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: 
з 01.05.09 р. — головний механік кар’єроуправління; з 30.03.11 р. Голова 
Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» — 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% 
в статутному капіталі емітента.

У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Директора, обрано Ди-
ректором Федотова Геннадія Івановича, паспорт КО 944217 Крюківським РВ 
у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. строком на 
5 років (до проведення річних Загальних зборів). На посаді перебував з 
11.04.12 р. по 19.04.17 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади 
на ПАТ «ККУ «Кварц»: з 16.02.06 р. — Директор. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» — 5497 акцій на загальну суму 274850,0 грн., що становить 
35,2937% в статутному капіталі емітента.

Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-
ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
мають.

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

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

2. Найменування посади директор ___________  Федотов Г.І.
 (підпис) М.П.   (ініціали та прізвище керівника) 20.04.2017

ПуБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «КРЕМЕНчуЦьКЕ КАР’ЄРОуПРАВЛІННЯ «КВАРЦ»

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ТОРГiВЕЛьНО-ПРОМИсЛОВИй 

КОНсОРЦiуМ «юНiКОМ»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік

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

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

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

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство «Торгiвельно-
промисловий консорцiум «ЮНIКОМ», 00908805, Україна, 19950, Черкаська 
обл. Чорнобаївський р-н., с. Iрклiїв, вул. Прикордонна, 3, 04739 30032

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017 р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: em00908805.ab.ck.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЗОЛОТi 
ВОРОТА», 02016241, вул. Магніто-
горська, буд. 1, м. Київ, Деснянський, 
02660, (044)5277060

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

19.04.2017

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

http://zv.pat.org.ua/
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «БЛОК АГРОСВIТ», 00372612, 
вул.Шевченка, 123, смт Парафiївка, 
Iчнянський р-н, Чернiгiвська область, 
16730, Україна, (04633)2-41-21

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

20 квітня 2017 року

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

http://blokagrosvit.pat.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал» 36391522

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 97,74% загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про 
обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних 
зборів Товариства. 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 3.Звіт 
Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 4.Звіт Директора Товариства за 
2015 рік. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Ревізійної комісії та звіту Директора. 6.Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2015 рік. 7.Про порядок розподілу прибутку за 
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. 
8.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. 
9.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в 
період до 29 квітня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості. 
10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та його 
реєстрацію. 11.Затвердження нової редакції внутрішніх Положень 
Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну 
комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту 
Товариства. 12.Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії Товариства. 13.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
14.Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, 
встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на 
підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову 
та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної 
комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів 
Товариства; розглянуто звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та 
прийнято рішення щодо затвердження висновків за результатами 
розгляду цього звіту; розглянуто звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 
рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків за результатами 
розгляду цього звіту; розглянуто річний звіт Директора Товариства за 
2015 рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків за результа-
тами розгляду цього звіту; прийнято рішення щодо затвердження річного 
звіту Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо порядку розподілу 
прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товари-
ства у 2015 році; прийнято рішення щодо затвердження основних 
напрямків діяльності Товариства на 2016 рік; прийнято рішення щодо 
попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в 
період до 29 квітня 2017 року включно, та визначення їх граничної 
сукупної вартості; прийнято рішення щодо внесення змін до Статуту 
Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб 
відповідальних за підписання Статуту та його реєстрацію; прийнято 
рішення щодо затвердження нової редакції внутрішніх Положень 
Товариства: про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну 
комісію, про Виконавчий орган відповідно до нової редакції Статуту 
Товариства; прийнято рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства; прийнято рішення щодо затвердження умов цивільно-
правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 
Ревізійної комісії Товариства, встановлення їх винагороди, визначення 
особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами 
Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори відбулися, всі питання 
порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №1.

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — позачергові. 
Дата проведення: 09.09.2016 року. Кворум зборів: 97,74% загальної 
кількості голосів. 
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання 
членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів 
Товариства. 
2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у 
новій редакції. Визначення осіб відповідальних за підписання Статуту та 
його реєстрацію. 
3. Про затвердження нової редакції Положення Товариства про Наглядо-
ву Раду відповідно до нової редакції Статуту Товариства. 
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради 
Товариства. 
5. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
6. Про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, 
встановлення їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товари-
ства. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в 
період до 09 вересня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної 
вартості. 
8. Про відчуження активів Товариства. 
9. Інше. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку 
денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення позачергових 
загальних зборів — Малюта Віталій Валентинович. Результати розгляду 
питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів 
акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент 
роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення про 
внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій 
редакції, визначено осіб відповідальних за підписання Статуту та його 
реєстрацію; прийнято рішення щодо затвердження нової редакції 
Положення Товариства про Наглядову Раду відповідно до нової редакції 
Статуту Товариства; прийнято рішення про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової Ради Товариства та обрання членів 
Наглядової Ради Товариства; прийнято рішення про затвердження умов 
цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 
членами Наглядової Ради Товариства, встановлення їх винагороди, 
визначення особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з 
членами Наглядової Ради Товариства; прийнято рішення про попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
(Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 09 
вересня 2017 року, та визначення їх граничної сукупної вартості; 
прийнято рішення про відчуження активів Товариства. Позачергові 
загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, 
про що складено Протокол №1.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів загальни-
ми зборами не приймалось, дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 108472 111579
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21699 23612
Довгострокові фінансові інвестиції 196 196
Запаси 33118 35800
Сумарна дебіторська заборгованість 26794 33087
Грошові кошти та їх еквіваленти 293 227
Власний капітал 77388 71064
Статутний капітал 45548 45548
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10028 3704
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 251 132
Поточні зобов'язання і забезпечення 30833 40383
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 182190400 182190400
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість 

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0

ПуБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БЛОК АГРОсВiТ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
«уКРМАШ-КОНВЕРсiЯ», 
14277432, вул. І. Мазепи, 11А,  
м. Київ, Печерський р-н, 01010, 
Україна, (044) 4060801

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

20 квітня 2017 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію

www.14277432.smida.gov.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора – фізич-
ної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Інтелект-Капітал», 
36391522

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 70,64% до загальної кількості голо-
сів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лі-
чильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт виконавчого 
органу про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 
рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт ревізійної комісії 
за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затверджен-
ня річного звіту Товариства за 2015 р. 7. Продовження повноважень гене-
рального директора Товариства. Результати розгляду порядку денного: об-
рано лічильну комісію, голову та секретаря зборів; затверджено звіт 
Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства у 2015 році; затверджено звіти наглядової ради та ревізійної ко-
місії Товариства за 2015 рік; затверджено річний баланс та річний звіт Това-
риства за 2015 р.; переобрано генерального директора Товариства. Загальні 
збори відбулись, рішення з питань порядку денного прийняті.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів за резуль-
татами звітного та попередніх періодів загальними зборами акціонерів не 
приймалось. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 8477 6496
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4383 3943
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 574 575
Сумарна дебіторська заборгованість 2989 1938
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 2
Власний капітал 6572 5842
Статутний капітал 640 640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4238 3508
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1905 654
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,28 0,32
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,28 0,32

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2560084 2560084
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 

«ЛИсИчАНсьКТЕХМАсТИЛА»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік, 

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

Приватне  акціонерне товариство 
«Лисичанськтехмастила», 30482011, 
93117 Луганська область м. 
Лисичанськ вул. Артемівська, 61, 
0645199785

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

20.04.2017

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

http://atzvіt.com.
ua/30482011/

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «КИЇВсьКИй 
ЗАВОд ШАМПАНсьКИХ 
ВИН «сТОЛИчНИй», 30373419, 
вул.Сирецька, 27, м. Київ, Подiльський 
р-н, 04073, Україна, (044)277-25-00

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

20 квітня 2017 року

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

www.sovetskoe.com

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

ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар 
Україна», 38516608

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів — чергові. Дата 
проведення: 14.04.2016 року. Кворум зборів: 96,82% загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обран-
ня лічильної комісії Загальних зборів. 2. Звіт Директора за 2015 рік та 
прий няття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради 
за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт ре-
візійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2015 рік. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік. 
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Об-
рання членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради 
Товариства. 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради 
та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не над-
ходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та 
секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної ко-
місії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товари-
ства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Директора Товариства 
за 2015 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято 
рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік 
та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення 
щодо затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прий-
нято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо за-
твердження річного звіту Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо 
розподілу прибутку Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо при-
пинення повноважень членів складу Ревізійної комісії та обрання нового 
складу Ревізійної комісії Товариства; прийнято рішення щодо припинення 
повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядо-
вої ради Товариства; прийнято рішення щодо затвердження умов догово-
рів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на під-
писання договорів. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного 
були розглянуті, про що складено Протокол №21.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів загальними 
зборами не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 320815 304261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 32196 31083
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 100772 112589
Сумарна дебіторська заборгованість 174306 145179
Грошові кошти та їх еквіваленти 9784 10764
Власний капітал 137329 139812
Статутний капітал 149 149
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 123504 125987
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 183486 164449
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 59400 59400
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номі-
нальна вартість 

0 0

у відсотках від ста-
тутного капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду

0 0
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РІчНА ІНФОРМАЦІ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «КИЇВсьКИй сАНiТАРНО-
ТЕХНiчНИй ЗАВОд», 01412450, Сiм'ї 
Соснiних, 7, Київ, Святошинський, Київська 
область, 03148, Україна, 044 494 49 47

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

20.04.2017

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

http://kstz.zvitat.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П.І.Б. аудитора — фізич-
ної особи — підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудитор-
ська фірма «Аудит Консалт 
Україна», 35572900

5. Інформа-
ція про 
загальні 
збори  

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
27.04.2016 року. Кворум зборів: 77,55% до загальної кіль-
кості голосів. ПРОТОКОЛ № 22 чергових річних Загальних 
зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ки-
ївський санітарно-технічний завод» Дата проведення: 
27.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Тимофія Стро-
кача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний цент 
«Новатор»). Дата складання переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах: 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 77,55% голо-
суючих акцій. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про прийняття рішень з 
питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання 
Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової 
ради Товариства за 2015 рік. 3. Про прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту генерального директора Товариства 
за 2015 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 5. 
Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Про 
розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 7. Про за-
твердження виплати та розміру річних дивідендів за 2015 рік. 
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядо-
вої ради. 9. Про обрання членів наглядової ради, затверджен-
ня умов цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розмі-
ру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 
10. Про зміну типу акціонерного товариства та зміну наймену-
вання Товариства. 11. Про внесення змін до статуту Товари-
ства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження 
нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на 
підписання нової редакції статуту Товариства. 12. Про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про 
вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товари-
ством протягом одного року з дати прийняття рішення. 

6. Інформація про дивіденди. Згідно рішення  чергових Загальних зборів 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський санітарно-
технічний завод» від 27.04.2016р. Протокол №22 вiд 27.04.2016 р, прийнято 
рішення: річні дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 36448 34113
Основні засоби (за залишковою вартістю) 30250 32071
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 937 121
Сумарна дебіторська заборгованість 5213 1363
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 175
Власний капітал -2300 -3645
Статутний капітал 1680 1680
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6032 -7377
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 19181 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 19567 37758
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,04 0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0,04 0,04

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 33600000 33600000
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість  

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу  

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом  періоду

0 0

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО «АВТОБАЗА №1», 
01268348, Пшенична, 9, місто Київ, Свято-
шинський, Київська область, 03680, Україна, 
(044) 403-35-81

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

20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

http://avtobaza1.zvitat.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудитор-
ська фірма «Аудит Консалт 
Україна», 35572900

5. Інформа-
ція про 
загальні 

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
27.04.2016 року. Кворум зборів: 74,518% до загальної 
кількості голосів. ПРОТОКОЛ № 11/2016
річних чергових Загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «АВТОБАЗА № 1» м. Київ 
«27» квітня 2016 року. Дата проведення зборів:27 квітня 
2016Місце проведення зборів: 03148, м. Київ, вул. Тимофія 
Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний 
центр «Новатор»). Для участі у Загальних зборах 
зареєструвалося 74,518 % голосуючих акцій. Таким чином, 
кворум в наявності. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про 
обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної 
комісії. 2.Про прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.3.Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генераль-
ного директора Товариства за 2015 рік. 4.Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної 
комісії Товариства за 2015 рік. 5.Про затвердження річного 
звіту Товариства за 2015 рік. 6.Про розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2015 рік. 7.Прийняття рішення про 
виплату дивідендів, про затвердження розміру річних 
дивідендів. 8.Прийняття рішення про зміну типу акціонер-
ного товариства та зміну найменування Товариства. 9. Про 
внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення 
його у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту 
Товариства. Надання повноважень на підписання нової 
редакції статуту Товариства. 10. Про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів (про вчинення 
значних правочинів), які можуть вчинятися товариством 
протягом одного року з дати прийняття рішення. 

6. Інформація про дивіденди. Згідно рішення чергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «АВТОБАЗА № 1» від 27.04.2016р. Протокол № 11/2016 
річні дивіденди за 2015 рік не нараховувалися та не виплачувалися

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 32012 29327
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17371 16235
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 9236 5199
Сумарна дебіторська заборгованість 5131 6368
Грошові кошти та їх еквіваленти 97 60
Власний капітал -3262 -4831
Статутний капітал 3273 3273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6535 -8104
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 35274 34158
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

4,79 4,25

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

4,79 4,25

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 327260 327260
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПуБЛІчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ФАКЕЛ», 
04601469, Промвузол, м.Фастів, 
Київська область, 08500, Україна, 
(04565) 6-67-62

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

20 квітня 2017 року

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

http://www.fakel.ua/ua/accounts/

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 26.04.2016 року. Кворум зборів: 99,99227% загальної кіль-
кості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товари-
ства. 2.Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства. 3.Звіт Генерального директора за 2015 рік. 4.Звіт 
Наглядової ради Товариства про свою діяльність за 2015 рік. 5.Затвер-
дження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6.Розподіл прибутку і збитків 
Товариства за 2015 рік. 7.Визначення основних напрямів діяльності Това-
риства на 2016 рік. 8.Про попереднє схвалення значних правочинів. 9.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради. 10.Обрання членів наглядової ради Товариства. 11.Затвердження 
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан-
ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову 
та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної 
комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Това-
риства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Генерального дирек-
тора Товариства за 2015 рік; прийнято рішення щодо затвердження звіту 
Наглядової ради Товариства за 2015 р.; прийнято рішення щодо затвер-
дження річного звіту Товариства за 2015 р.; прийнято рішення щодо роз-
поділу прибутку і збитків Товариства за 2015 р.; прийнято рішення щодо 
визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік; прий-
нято рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів; прийня-
то рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради та 
обрання нового складу Наглядової ради Товариства; прийнято рішення 
щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були роз-
глянуті, про що складено Протокол №1.
6. Інформація про дивіденди. Рішення про виплату дивідендів загальними 
зборами не приймалось. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 89384 100024
Основні засоби (за залишковою вартістю) 21619 23506
Довгострокові фінансові інвестиції 428 428
Запаси 38886 23226
Сумарна дебіторська заборгованість 27691 52183
Грошові кошти та їх еквіваленти 571 178
Власний капітал 16612 20984
Статутний капітал 22380 22380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -6137 -1396
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 433
Поточні зобов'язання і забезпечення 72772 78607
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4823175 4823175
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

у відсотках від ста-
тутного капіталу 

0 0

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

0 0

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ  
ТОВАРИсТВО «ПАНТЕЛЕйМОНiВсьКИй  

ВОГНЕТРИВКИй ЗАВОд»
Річна інформація емітента цінних паперів  

ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»  
за 2016 рік 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ 
ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД» 
Код за ЄДРПОУ 00191787, 84695, 
Донецька обл., м. Горлiвка, вул. 
Карла Маркса, буд. 2 (0624) 
56-02-15, 050 4719147

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

20/04/2017 р.

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

www. magnezit. ru

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

Аудиторська фiрма у формi ТОФ 
«Нiка-Аудит» 
Код за ЄДРПОУ 24647491

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

Черговi загальнi збори акцiонерiв за 
результатами фiнансово-
господарської дiяльностi за 2015 рiк 
у 2016 роцi не проводились та за 
2016 рiк не призначенi на пiдставi 
форс-мажорних обставин, оскiльки 
пiдприємство розташоване у зонi 
проведення АТО (Сертифiкат ТПП 
№ 4120 про форс-мажорнi обстави-
ни).

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 161403 170759
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1835 2032
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 77449 81329
Сумарна дебіторська заборгованість 40069 59692
Грошові кошти та їх еквіваленти 17381 2541
Власний капітал 111705 108054
Статутний капітал 8460 8460
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

96015 92364

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5287 6591
Поточні зобов'язання і забезпечення 44411 56114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

4.31541 -78.28845

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

4.31541 -78.28845

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 846038 846038
Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках 
від статутно-
го капіталу

0 0

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

0 0

директор  Ізмайлов Олександр Валентинович
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 Додаток 44
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВА-
РИсТВО «АВТОТРАНсПОРТНЕ 
ПiдПРИЄМсТВО -13057», 
05475133, 04201 м. Київ Мiнський р-н м. 
вул. Бережанська, 15, (044) 432-45-00

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

21.04.2017 

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

http://trans13057.informs.net.ua/

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Юрхолдінг-Аудит», 32736376

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство):
ерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 29.04.2016р.
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
2.Звiт Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 
5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7.Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону 
України «Про акцiонернi товариства».
8.Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення 
про змiну типу Товариства.
9.Про змiну найменування Товариства. Визначення дати набрання 
чинностi рiшення про змiну найменування Товариства.
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новiй редакцiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення 
змiн до Статуту Товариства.
11.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Визначення дати 
набрання чинностi рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх положень 
Товариства.
12.Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради та Ревiзiйної 
комiсiї Товариства.
13.Обрання Наглядової ради Товариства.
14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 
Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, 
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.
15.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi нада-
вались особою що скликала збори, оскiльки iнших пропозицiй не надхо-
дило. Всi проекти рiшень було затверджено.
6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів  1303.4  2998.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)  430.0  506.4
Довгострокові фінансові інвестиції  --  -- 
Виробничі запаси  526.0  993.0
Сумарна дебіторська заборгованість  69.5  392.8
Грошові кошти та їх еквіваленти  262.9  62.5
Власний капітал  486.1  411.0
Статутний капітал  70.8  70.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -874.6  -949.7
Довгострокові зобов'язання і забеспечення  --  -- 
Поточні зобов'язання і забеспечення  817.3  2587.0
Чистий прибуток (збиток)  75.1  10.0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ЕЛОПАК-ФАсТІВ»

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 

«Елопак-Фастів»
2. Код за ЄДРПОУ: 00418082
3. Місцезнаходження: 08500 м.Фастів, Київська область, Вул. Ве-

ликоснітинська, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5375343, (044) 5375342
5. Електронна поштова адреса: Nelia.Petrova@elopak.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
20 квітня 2017 року загальними зборами акціонерів у зв`язку із ви-

могами законодавства та Статуту ПрАТ «Елопак-Фастів» припинено 
повноваження посадової особи — члена Наглядової ради Йона Лан-
гааса. На посаді перебував з 25.03.2016 року. Відповідно до Закону 
України» Про захист персональних даних» паспортні дані не опри-
люднюються через відсутність згоди посадової особи. Не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі і посадові злочини не має.

20 квітня 2017 року загальними зборами акціонерів у зв`язку із ви-
могами законодавства та Статуту ПрАТ «Елопак-Фастів»припинено 
повноваження посадової особи — члена Наглядової ради Томаса 
Хааве Аскеланда На посаді перебував з 25.03.2016 року. Відповідно 
до Закону України» Про захист персональних даних» паспортні дані 
не оприлюднюються через відсутність згоди посадової особи. Не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі і посадові злочини не має.

Бьярке Равн-Крістенсон загальними зборами акціонерів 20.04.2017 
року на вакансію, що утворилася, обраний членом Наглядової ради 
терміном на 3 роки. На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 
20.04.2017 року, обраний головою Наглядової ради на період дії повно-
важень Наглядової ради. Відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» паспортні дані не оприлюднюються через від-
сутність згоди посадової особи. Трудова діяльність на протязі останніх 
п`яти років: «Елопак АС», директор з операцій в регіоні Європи та 
Середземномор'я; «Елопак АС», директор по стратегії та фінансам 
підрозділу постачання картону та упаковки. Володіє часткою в статут-
ному капіталі Товариства — 0,0002%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі і посадові злочини не має. 

Йон Лангаас загальними зборами акціонерів 20.04.2017 року на 
вакансію, що утворилася, обраний членом Наглядової ради як пред-
ставник акціонера комапанії «Елопак А.С.» терміном на 3 роки. Відпо-
відно до Закону України» Про захист персональних даних» паспортні 
дані не оприлюднюються через відсутність згоди посадової особи.. 
Трудова діяльність на протязі останніх п`яти років: «Елопак А.С.», 
директор з фінансів та стратегії підрозділу постачання картону та 
упаковки; Сапа Групп: директор з закупівель, директор з оптимізації 
та стратегії, директор із стратегії та фінансовий директор. Не володіє 
часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі і посадові злочини не має. 

Томас Хааве Аскеланд загальними зборами акціонерів 20.04.2017 
року на вакансію, що утворилася, обраний членом Наглядової ради 
як представник акціонера комапанії «Елопак А.С.» терміном на 3 роки. 
Відповідно до Закону України» Про захист персональних даних» пас-
портні дані не оприлюднюються через відсутність згоди посадової 
особи.. Трудова діяльність на протязі останніх п`яти років: «Елопак 
А.С.», директор казначейства; Danske bank, старший аналітик. Не 
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної суди-
мості за корисливі і 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. Голва Правління  Гаврилюк К.Я.
20.04.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
про емітента 

1.Загальні відомості 
1.1.Повне найменування емітента: ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО «КОРсуНь-ШЕВчЕНКiВсьКИй 
ВЕРсТАТОБудiВНИй ЗАВОд iМ. Б. ХМЕЛьНИЦьКО-
ГО», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00222456, 1.3.Місцезнаходження: 19400, 
Корсунь-Шевченкiвський р-н, м.Корсунь-Шевченкiвський, вул.Чапаєва, 
83, 1.4.Міжміський код, телефон та факс: (04735) 2-17-11; (04735) 
2-17-11, 1.5.Електронна поштова адреса: eld7@yandex.ua 1.6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: ksvz.at24.com.ua , 1.7. Відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента 2.Текст повідомлення: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз 
змiною типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерного 
товариства ««КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД IМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД IМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»» та прийняттям Статуту в новiй 
редакцiї (протокол № 1/17 вiд 19.04.2017року) вiдбулися наступнi змiни 
у складi посадових осiб Товариства припинено повноваження 

Голова наглядової ради — Брижатий Юрiй Миколайович згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0% . Перебував на 
посадi з 18.11.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

Член наглядової ради — Мальцев Анатолiй Петрович, згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 12,9579% (4249,00грн). 
Перебував на посадi з 18.11.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Член наглядової ради — Паламарчук Леонiд Володимирович, 
згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних 
не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0%. Перебував на 
посадi з 18.11.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/17 вiд 
19.04.2017р.) щодо обрання наглядової ради обрано: 

Голова наглядової ради — Брижатий Юрiй Миколайович згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0% представник 
акцiонера ПП «ТД «КОРСУНЬ», володiє часткою в статутному капiталi 
55,5144% (18203,60грн.). Попередньо займав посади: заступник голо-
ви правлiння ПАТ «ВО «Восход», голова правлiння ПАТ «Промiнь», 
голова наглядової ради ПАТ «КШВЗ». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на по-
саду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради — Мальцев Анатолiй Петрович, згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 12,9579% (4249,00грн). 
Попередньо займав посади: виконавчий директор ТОВ «ВО» Верста-
топром», член Наглядової ради ПАТ «КШВЗ». Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Особа повторно обрана на 
посаду термiном на 3 роки.

Член наглядової ради — Паламарчук Леонiд Володимирович згоди 
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0%, представник 
акцiонера ПП «ТД «КОРСУНЬ», володiє часткою в статутному капiталi 
55,5144% (18203,60грн.). Попередньо займав посади: заступник голо-
ви правлiння по виробництву ПАТ «ВО «ВОСХОД», член правлiння 
ПАТ «ПРОМIНЬ», член Наглядової ради ПАТ «КШВЗ». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа вперше 
обрана на посаду термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства щодо обрання дирек-
тора Товариства (протокол № б/н вiд 19.04.2017р.) переобрано: 

Директор — Кривошея Вiталiй Iванович згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, володiє 
часткою в статутному капiталi 0 %. Попередньо займав посади: ди-
ректор ПАТ «КШВЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особа повторно обрана на посаду термiном на 
3 роки.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством: директор Кривошея В.І. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«БОРОдЯНсьКЕ АВТОТРАНсПОРТНЕ 

ПІдПРИЄМсТВО 13237»
РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 

І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування 
емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код 
та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « 
БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 13237»., 23239330, вул. Вок-
зальна, 88, смт.Бородянка, Бородянський, 
Київська область, 07800, Україна, 0447756994

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

20.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщено регулярну річну інформа-
цію

atp13237.zvitat.com.ua

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аудитор-
ська фірма «Аудит Консалт 
Україна», 35572900

5. Інформація 
про загальні 
збори 

Вид загальних зборів — чергові. Дата проведення: 
29.04.2016 року. Кворум зборів: 77,41% до загальної 
кількості голосів. ПРОТОКОЛ № 13 чергових Загальних 
зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
13237» Дата проведення зборів:29 квітня 2016 р. Місце 
проведення зборів: 07800, Київська область, Бородян-
ський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88, 
адміністративна будівля ПрАТ «Бородянське АТП 
13237», 2 поверх, зал нарад. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про прийняття рішень з питань 
порядку проведення загальних зборів. Про обрання 
Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Про 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
наглядової ради Товариства за 2015 рік. 3. Про прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту генерального 
директора Товариства за 2015 рік. 4. Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) 
ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. 5. Про затвер-
дження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Про 
розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. 7.
Прийняття рішення про затвердження розміру річних 
дивідендів, про виплату дивідендів. 8. Про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів (про 
вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися 
товариством протягом одного року з дати прийняття 
рішення.

6. Інформація про дивіденди. Згідно рішення чергових Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО 13237» від 29.04.2016р. Протокол № 13: не здійснювати розподіл 
прибутку, використати отриманий у 2015 році прибуток для покриття 
збитків за попередні періоди.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16851 15926
Основні засоби (за залишковою вартістю) 10447 10339
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 5535 4680
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 120
Власний капітал 1195 869
Статутний капітал 1195 1195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1118 -1444
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 15656 15057
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,07 0,03

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

0,07 0,03

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4778730 4778730
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

загальна номіналь-
на вартість 

0 0

 у відсотках від 
статутного капіталу 

0 0

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

0 0
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ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«чЕРКАсАГРОГОЛОВПОсТАч»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. 
i. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «Черкасагроголовпостач», 00914585, 18000 Черкаська область . 
м.Черкаси вул. Смiлянська 133, (0472)-63-16-42. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://cherkasagrogolovpostach.org.ua/ 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б.  
аудитора — фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ау-
диторська фiрма «Кооп-Аудит», 21385106. 

5. Інформація про загальні збори: Збори вiдбулися 22.04.2016 року, 
кворум — 97,96%. 

Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення 

її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв То-
вариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товари-
ства. 3. Розгляд звiту Виконавчого органу — директора Товариства про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi 
за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядо-
вої ради. 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати 
дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства 
станом на 31.12.2015р. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку 
(покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi. 8. За-
твердження рiшень Наглядової ради за перiод з 24.04.2015р. по 
22.04.2016р. 9. Вирiшення питання про попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариствомпротягом 2016 року та 
в сiчнi-квiтнi 2017 року. Визначення характеру таких правочинiв та їх 
граничної вартостi. Надання повноважень на укладання таких правочинiв. 
Пропозицiй до порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: головою лiчильної комiсiї — 

Поставничий Р.В., членом лiчильної комiсiї — Лисицьку Л.В. 2. Обрати 
голову зборiв — Кирнос Тетяну Василiвну, та секретаря зборiв — 
Нога Т.П., Затвердити наступний регламент зборiв: — Доповiдь з питань 
порядку денного: 5 хвл. — доповiдi, 3 хвл. дебати, без перерви. — 
принципи голосування 1 акцiя 1 голос. 3. Звiт затвердити. 4. Звiт за-
твердити. 5. Звiт затвердити. 6. Звiт та баланс затвердити. 7. Затвер-
дити порядок покриття збиткiв за 2015 рiк за рахунок обiгових коштiв. 
Узв’язку iз збитками на пiдприємствi дивiденди за 2015 рiк не нарахо-
вуються. 8. Затвердити рiшення. 9. Прийняти рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, 
а саме: характер правочину послуги банку, послуги зберiгача, послуги 
депозитарiю, орендна плата, адмiнiстративнi потреби та матерiальнi 
витрати; сукупна гранична вартiсть правочину 300 тис. грн. та уповно-
важити директора на укладання та пiдписання правочинiв. 

6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного і попере-
днього року прийнято рішення дивіденди не нараховувати і не випла-
чувати. 

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

Найменування показника: період звітний/ попередній Усього активів: 
62/51. Основні засоби: -/-. Довгострокові фінансові інвестиції: -/-. За-
паси -/-. Сумарна дебіторська заборгованість 62/51. Грошові кошти та 
їх еквіваленти -/-. Власний капітал -5895/-5878. Статутний капітал 
2930/2930. Нерозподілений прибуток -8825/-8808. Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення -/-. Поточні зобов’язання і забезпечення 
5957/5929. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію: -0.00145070/-
0.001024. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн.) : -0.00145070/-0.001024. Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.) 11718760/11718760. Цінні папери власних випусків викуплені 
протягом звітного періоду: загальна номінальна вартість -/-, у відсотках 
від статутного капіталу -/-. Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
цінних паперів власних випусків протягом періоду -/-. 

директор — Титаренко Михайло Павлович.

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«ВЕЛИКА БуРiМКА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
про емітента 

1.Загальні відомості 
1.1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «ВЕЛИКА БУРIМКА», 1.2.Код за ЄДРПОУ: 00486818, 
1.3.Місцезнаходження: 19940, с.Велика Бурiмка, Чонобаївського р-ну, 
Черкаської обл., 1.4.Міжміський код, телефон та факс: 04739 30066 
04739 30066, 1.5.Електронна поштова адреса: 00486818@at24.com.
ua 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://burimka.at24.com.ua/, 
1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

2.Текст повідомлення: 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку iз 

змiною типу та найменування Товариства з публiчного акцiонерного 
товариства «Велика Бурiмка» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВЕЛИКА БУРIМКА» та прийняттям Статуту в новiй редакцiї 
(протокол № 1/17 вiд 18.04.2017року) вiдбулися наступнi змiни у складi 
посадових осiб Товариства: 

Припиненi повноваження Голова наглядової ради — Волик Олек-
сандр Петрович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, не володiє часткою в статутному 
капiталi. Перебував на посадi з 19.04.2016р., по 18.04.2017р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Припиненi повноваження Член наглядової ради– Волик Олег Пе-
трович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано, не володiє часткою в статутному капiталi. 
Перебував на посадi з 19.04.2016р., по 18.04.2017р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано Член наглядової ради — Волик Олександр Петрович, згоди 
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, не володiє часткою в статутному капiталi, представник акцiонера 
ТОВ «Шафар», код ЄДРПОУ 38060443, володiє часткою в статутному 
капiталi 39,269 % ( 8880572,25 грн.). Попередньо займав посади: директор 
ТОВ «Шафар», ТОВ «ЛНЗ», менеджер комерцiйного вiддiлу, голова На-
глядової ради ПАТ «Велика Бурiмка». Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Обрано повторно термiном на 3 роки.

Обрано Член наглядової ради — Волик Олег Петрович згоди по-
садової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, не володiє часткою в статутному капiталi, представник 
акцiонера ТОВ «Контанго 2012», код ЄДРПОУ 38060459, володiє 
часткою в статутному капiталi 35,022 % ( 792454,50 грн.). Попередньо 
займав посади: директор ТОВ «Контанго 2012», ТОВ «ЛНЗ», менеджер 
комерцiйного вiддiлу, член Наглядової ради ПАТ «Велика Бурiмка». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано повторно термiном на 3 роки.

Член наглядової ради — Чуприна Олена Валерiївна, згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отрима-
но, не володiє часткою в статутному капiталi, представник акцiонера 
ТОВ «Контанго 2012», код ЄДРПОУ 38060459, володiє часткою в ста-
тутному капiталi 35,022 % ( 792454,50 грн.). Попередньо займала по-
сади: начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ЛНЗ», начальник юридич-
ного вiддiлу ТОВ «ЛНЗ», Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Обрано вперше на посаду термiном на 3 роки

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № б/н вiд 
18.04.2017року) Обрано головою наглядової ради — Волик Олександр 
Петрович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо пас-
портних даних не отримано, не володiє часткою в статутному капiталi, 
представник акцiонера ТОВ «Шафар», код ЄДРПОУ 38060443, володiє 
часткою в статутному капiталi 39,269 % ( 8880572,25 грн.). Попередньо 
займав посади: директор ТОВ «Шафар», ТОВ «ЛНЗ», менеджер 
комерцiйного вiддiлу, голова Наглядової ради ПАТ «Велика Бурiмка». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано повторно термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № б/н вiд 
18.04.2017 року) переобрано Директором Товариства — Шапошник 
Петро Iванович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо 
паспортних даних не отримано, не володiє часткою в статутному 
капiталi. Попередньо займав посади: директор ПАТ «Велика Бурiмка». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Об-
рано повторно термiном на 1 рiк.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність згідно із законодавством: директор Шапошник П.І. 
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ПуБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО  

«чИНБАР»
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 
«Чинбар»

2. Код за ЄДРПОУ: 00307856
3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-42-71, (044) 468-52-94
5. Електронна поштова адреса: chinbar@iptelecom.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: chinbar.pat.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
19.04.2017 р. Загальними зборами акціонерів АТ «Чинбар» прий-

нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. Відомості щодо правочинів: 

- за характером — кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані 
з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, 
укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання 
(договори застави майна, іпотеки, поруки); будь-які зміни та допо-
внення до раніше укладених кредитних договорів, договорів за-
стави, договорів іпотеки, договорів поруки в т.ч. договорів щодо 
збільшення обсягу зобов'язань; угоди щодо розпорядження неру-
хомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання 
або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної 
передачі, дарування, страхування); договори (угоди) про оренду 
земельних ділянок, будь-які зміни та доповнення до раніше укла-
дених договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. поновлення до-
говорів оренди земельних ділянок; угоди щодо придбання земель-
них ділянок; угоди щодо розпорядження рухомим майном — як 
основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами 
(придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання 
або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної 
передачі, дарування, страхування); створення господарських това-
риств та участь в їх статутному капіталі; договори відступлення 
права вимоги; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо по-
слуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; 
угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на 
проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної 
концесії та спільної діяльності, інші види правочинів, передбачені 
чинним законодавством України.

- за граничною вартістю — ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але 
менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінан-
сової звітності Товариства, а також в випадках, коли ринкова вартість 
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 
50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звіт-
ності Товариства без рішення Загальних зборів акціонерів та На-
глядової ради (з повідомленням про це Наглядової ради Товариства) 
терміном на один рік (до 19.04.2018 р.). Гранична сума — 300000 
тис.грн.

Загальна кількість голосуючих акцій — 130465.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах — 116982.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували за прийняття рішен-

ня — 116982, 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. Генеральний директор  Ліщук В.І.
20.04.2017

ПуБЛІчНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО  

«ЛьВІВсьКИй ЗАВОд ШТучНИХ АЛМАЗІВ 
І АЛМАЗНОГО ІНсТРуМЕНТу»

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

операцій з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних 
алмазів і алмазного інструменту»

Код за ЄдРПОу 00222284; 
Місцезнаходження: 79024 м. Львів Б. Хмельницького, 116 ;
телефон та факс: (032)2320633 (032)2522031 ; 
Електронна поштова адреса : almaz_lv@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://almazinstrument.at.
ua

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

ii. Текст повідомлення 
20.04.2017 року Загальними зборами акціонерів було прийнято 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення
Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішен-

ня Загальними зборами таких правочинів :
a)заключення Товариством контрактів (договорів), а саме:
-на виконання підрядних робіт,послуг;
-купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
-купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна або цілісного 

комплексу нерухомості; 
-купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх 

осіб;
-договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам 

аренди);
-кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та 

фінансовими установами;
-договорів комісії, доручення,фінансової допомоги, позики;
-угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, 

банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання 
авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості 
робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових 
угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії 
тощо.

в) операції з лізингу, оренди;
с) переведення боргу, відступлення прав вимоги, цесії;
d) відчуження/придбання Товариством рухомого і нерухомого 

майна,цілісного майнового комплексу та майнових прав. 
та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господа-

рювання.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-

чину , визначена на дату прийняття рішення 65000тис грн..; Гранична 
сукупність вартості правочинів: 65 000 тис.грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності 7692 тис.грн.; 
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів додо вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 845,0338%; 

Загальна кількість акцій Товариства:20 002 000 штук; 
Загальна кількість голосуючих акцій: 19 628 171 штук; 
Загальна кількість акцій, що зареєстровані для участі і голосуван-

ні на зборах: 19 530 179 штук;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рі-

шення: 19 530 179 штук;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення: 0 штук
iii. Підпис 

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

2.
Голова правління Семашкевич Галина Якимівна

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

(дата) 
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Річна інформація емітента цінних паперів
i. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Дрого-
бицький завод залiзобетонних виробів», 05505495, Львівська, Дрогобицький, 
82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61, 0324421740.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2017.

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений 
аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК, 13659226.

5. Інформація про загальні збори 
Річні загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради 

Товариства (протокол від 10 березня 2016 року). Право участі у загальних 
зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (пере-
ліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2016 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкова-
ному виданні «Бюлетень Цінні папери України» (№52 (4340) 23 березня 2016р.), 
розміщено на офіційному веб-сайті товариства, а також в інформаційній за-
гальнодоступній мережі. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення 
про скликання зборів. 

У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення 
змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на річних зборах акціонерів проводила згідно рішення Нагля-
дової Ради Товариства (протокол від 10 березня 2016 року) реєстраційна ко-
місія. Для оголошення результатів реєстрації учасників загальних зборів акці-
онерів Товариства — надано слово голові реєстраційної комісії п. Бохонко 
Стефану Юрійовичу.

Доповідає голова реєстраційної комісії п. Бохонко С.Ю.: Загальна кількість 
осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах — 289, емісія складає 8134862 акцій, на балансі Товариства акцій влас-
ного випуску немає, кількість голосуючих акцій — 8104771 шт. Загальна кількість 
голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені 
представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах — 8104761 
акцій (голосів), що становить 99,9999 %. Відмов акціонерам в реєстрації на 
зборах не було. У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні това-
риства» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.
п. Сова Олег Зіновійович оголосив збори акціонерів відкритими.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів То-

вариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про 

фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 

комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Това-

риства за 2015 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.
9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 році значних право-

чинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинюватись 

Товариством у 2016 році ( в тому числі щодо продажу та/або оренди нерухо-
мого майна, транспортних засобів, виробничих засобів/ліній тощо).

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 
12. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів з 

членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих 
договорів.

13. Про припинення повноважень Ревізора. 
14. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов до-

говорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та обрання особи, уповнова-
женої на підписання цих договорів.

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

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016 року) 
по цьому питанню пропонується: 1. Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) 
осіб: Бохонко Стефан Юрійович — голова; Жеребецька Леся Теодорівна; Тріщ 
Лідія Михайлівна. Голосували бюлетенем №1.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 

голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів.

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної 
комісії — Бохонко Стефан Юрійович, члени лічильної комісії: Жеребецька 
Леся Теодорівна, Тріщ Лідія Михайлівна.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів То-
вариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016року) 
по цьому питанню пропонується: Обрати головою загальних зборів акціонерів 
Сову Олега Зіновійовича, секретарем — Бичко Олександру Богданівну. Інших 
пропозицій щодо кандидатур не поступило. Голосували бюлетенем №2.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів.

Рішення прийнято. Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів» обрано Сову Олега Зіновійовича, секрета-
рем зборів — Бичко Олександру Богданівну.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 11 квітня 2016року) 
по цьому питанню пропонується: 

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: до-
повіді за порядком денним — до 15 хвилин, обговорення питань — до 20 хви-
лин, — виступи під час дебатів — до 5 хвилин, відповіді на запитання — до 
10 хвилин, — зауваження, довідки, пропозиції — до 3 хвилин. Рішення по всіх 
питаннях порядку денного (окрім п.10,12,14) приймаються за результатами 
голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-
вались для участі у зборах та мають право на голосування; рішення по питан-
нях порядку денного 12,14 приймаються за результатами голосування бюле-
тенями для кумулятивного голосування; рішення по питанню денного 
10 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної 
кількості; право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних 
зборів. Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосували бюлетенем №3
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів — затвер-
джено.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління 
про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Доповідач: Сова Олег Зіновійович
Обговорення питання. Запитань до доповідача не поступило. Поступила 

пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень 
не було.

Запропоновано: Звіт Голови правління про фінансову-господарську ді-
яльність Товариства за 2015 рік — затвердити. Голосували бюлетенем №4.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято. Звіт Голови правління про фінансову-господарську ді-
яльність Товариства за 2015 рік — затверджено. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре-
візійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 рік.

Акціонерам оголошено звіт та висновки ревізійної комісії. 
Обговорення питання. Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання 

не було. Запитань до доповідача не поступило. Поступила пропозиція закін-
чити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було. За-
пропоновано Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2015 
рік — затвердити. 

Голосували бюлетенем №5.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО  
«дРОГОБИЦьКИй ЗАВОд ЗАЛiЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
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Рішення прийнято. Звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства 
за 2015 рік — затверджено.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
Товариства за 2015 рік.

Акціонерам оголошено звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було. Запитань до 

доповідача не поступило. Поступила пропозиція закінчити обговорення питан-
ня порядку денного зборів. Заперечень не було.

За наслідками розгляду даного звіту, пропоную прийняти рішення, а саме: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. затвердити.

Голосували бюлетенем №6
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. — затверд-
жено.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.
Доповідач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданівна 

ознайомила акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2015 
р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками 
діяльності підприємства за 2015р., рух грошових коштів товариства.

Обговорення питання.
Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було. Запитань до 

доповідача не поступило. Поступила пропозиція закінчити обговорення питан-
ня порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню по-
рядку денного Зборів: 

Річний звіт, баланс Товариства за 2015 рік — затвердити. 
Голосували бюлетенем №7
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято. Річний звіт, баланс Товариства за 2015 рік — затверд-
жено. 

8. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.
Доповідач: головний бухгалтер Товариства Бичко Олександра Богданівна
Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015р. чистий прибуток в 

сумі 172 тис.грн.
Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було. Запитань до 

доповідача не поступило. Поступила пропозиція закінчити обговорення питан-
ня порядку денного зборів. Заперечень не було. Запропоновано проголосува-
ти по цьому питанню з наступним формулюванням Фінансовий результат ді-
яльності Товариства за 2015р. чистий прибуток в сумі 172 тис.грн., визначений 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності направити на: 
покриття залишку непокритого збитку на початок 2015 року. Голосували бю-
летенем №8.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення: Фінансовий результат діяльності Товариства за 2015р. затверд-
жено, чистий прибуток в сумі 172 тис.грн., визначений відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності направити на: покриття залишку непо-
критого збитку на початок 2015 року.

9. Про затвердження вчинених Товариством у 2015 році значних пра-
вочинів.

Доповідач: Сова Олег Зіновійович. Рішення: запропонував затвердити 
вчинені у 2015 році значні правочини.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №9.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Затверджено значні правочини вчинені у 2015 році. 
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиню-

ватись Товариством у 2016 році (в тому числі щодо продажу та/або 
оренди нерухомого майна, транспортних засобів, виробничих засобів/
ліній тощо).

Рішення: 10.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення (укла-
дення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних 

зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів, предметом яких 
може бути (але не виключно): продаж та/або здача в оренду всього рухомого 
та/або нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей, сировини і т.п. 

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято. Попередньо схвалено та надано згоду на вчинення 
(укладення) Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних 
зборів акціонерів Товариства будь-яких значних правочинів, предметом яких 
може бути (але не виключно): продаж та/або здача в оренду всього рухомого 
та/або нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей, сировини і т.п.

Рішення: 10.2. Надати повноваження голові правління Товариства Сові 
О.З. підписати такі договори купівлі-продажу та/або оренди вказаних об'єктів 
на умовах та у сумі на його розсуд з дозволу (рішення) Наглядової ради, що 
оформляється протоколом Наглядової ради. Голосування здійснювалось 
Бюлетенем №10.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані: Кількість 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки голосування: «За» 
— 8104761, що становить 100% від загальної кількості акціонерів, які мають 
право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, «Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Надано повноваження голові правління Товариства 
Сові О.З. підписати такі договори купівлі-продажу та/або оренди вказаних 
об'єктів на умовах та у сумі на його розсуд з дозволу (рішення) Наглядової 
ради, що оформляється протоколом Наглядової ради.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський бетон», Лісоцького 
Андрія Романовича.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №11.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Припинено повноваження членів Наглядової ради То-
вариства: Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівський бетон», Лісо-
цького Андрія Романовича.

12. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів з 
членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписан-
ня цих договорів.

Рішення: 12.1. Обрати до складу Наглядової ради 3 (трьох) осіб. 
Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: До складу Наглядової ради Обрано 3 (три) особи.
Рішення:
12.2. Затвердити персональний склад Наглядової ради Товариства:- Шен-

нон Кіран Патрік; Стечкевич Василь Мирославович, Муходінова Марина Ві-
таліївна.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12 для кумулятивного голосу-
вання.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Перелік кандидатів до Наглядової ради Товариства: 1. Шеннон Кіран 

Патрік; 2. Стечкевич Василь Мирославович; 3. Муходінова Марина Віталіївна. 
Кількість голосів віддана за кандидата:1. 8104761; 2. 8104761; 3. 8104761.

Рішення прийнято:До Наглядової ради обрано: — Шеннон Кіран Патрік;- 
Стечкевич Василь Мирославович.- Муходінова Марина Віталіївна.

Рішення: 12.3. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. 
Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Затверджено умови договорів з членами Наглядової 
ради.

Рішення: 12.4. Уповноважити голову правління Товариства Сову Олега 
Зіновійовича підписати договори з членами Наглядової ради. 

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
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Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Уповноважено голову правління Товариства Сову Оле-
га Зіновійовича підписати договори з членами Наглядової ради.

13. Про припинення повноважень Ревізора.
В зв’язку з закінченням терміну повноважень пропонується Рішення: При-

пинити повноваження Ревізора Товариства Ільчиняк Віри Олексіївни.
Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Припинити повноваження Ревізора Товариства Ільчиняк 
Віри Олексіївни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов 
договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) та обрання особи, 
уповноваженої на підписання цих договорів.

Рішення:
14.1. Обрати Ревізором Товариства Войтенко Катерину Василівну.
Голосування здійснювалось Бюлетенем №14.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Рішення прийнято: Ревізором Товариства обрано Войтенко Катерину Ва-

силівну. Рішення:14.2. Затвердити умови договору з Ревізором.
Голосування здійснювалось Бюлетенем №13.
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Рішення прийнято: Затверджено умови договору з Ревізором. Рішення: 
14.3. Уповноважити голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича 
підписати договір з Ревізором. Голосування здійснювалось Бюлетенем №14. 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 8104761. Підсумки 
голосування: «За» — 8104761, що становить 100% від загальної кількості 
акціонерів, які мають право на участь у голосуванні. «Проти» — 0 голосів, 
«Утримався» — 0 голосів. 

Голову правління Товариства Сову Олега Зіновійовича уповноважено під-
писати договір з Ревізором.

16. Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного загальних 
зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонувала закрити збори. 
Зауважень по порядку ведення зборів не було.

Голова зборів Сова О. З. Секретар зборів Бичко О.Б.
6. Інформація про дивіденди. Рішення щодо виплати дивідендів не при-

ймалось
ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 16754 14133
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5169 5768
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5266 3489
Сумарна дебіторська заборгованість 142 99
Грошові кошти та їх еквіваленти 1441 271
Власний капітал 3550 2692
Статутний капітал 2034 2034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1510 652
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 13204 11441
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.105472 0.021143567
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.105472 0.021143567

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8134862 8134862
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом 
періоду
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: голо-
ва правління Андрейко Олександр Олександрович. 19.04.2016

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 «сТРАХОВА 
КОМПАНiЯ «ТАЛiсМАН 
сТРАХуВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 30930046
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська,39
4. Міжміський код, телефон та факс (044)3934006 (044)3934006
5. Електронна поштова адреса office@talisman-sk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

talisman-sk.com.ua

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

ii. Текст повідомлення
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 

Протокол №18/04/2017, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Товариства громадянина Угорщини Пiтера Ловаса. У вiдповiдному рiшеннi не 
зазначено пiдстав та/або обґрунтувань змiн в персональному складi посадових 
осiб. Особа перебувала на посадi протягом 1 року. Особа акцiями Товариства 
не володiє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних 
посадової особи. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 
Протокол №18/04/2017, припинено повноваження члена Наглядової ради 
Товариства громадянина Пiвнiчної Iрландiї Крiстофера Райсбороу. У 
вiдповiдному рiшеннi не зазначено пiдстав та/або обґрунтувань змiн в пер-
сональному складi посадових осiб. Особа перебувала на посадi протягом 
1 року. Особа акцiями Товариства не володiє. Товариство не отримувало 
згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 
Протокол №18/04/2017, припинено повноваження Голови Наглядової ради 
Товариства Волкова Андрiя Вiкторовича. У вiдповiдному рiшеннi не за-

значено пiдстав та/або обґрунтувань змiн в персональному складi посадових 
осiб. Особа перебувала на посадi протягом 1 року. Особа акцiями Товариства 
не володiє. Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних 
посадової особи. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 
Протокол №18/04/2017, обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства 
громадянина Угорщини Пiтера Ловаса, строком повноважень на 3 роки. Осо-
ба акцiями Товариства не володiє. Обраний член Наглядової ради є пред-
ставником акцiонера Товариства — компанiї «ДАЛАЙХIЛЛ КОРПОРЕЙШЕН 
ЛТД» (Кiпр). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Гене-
ральний директор, «EMF Capital Partners Limited» (м.Лондон). Товариство не 
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 
Протокол №18/04/2017, обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства 
громадянина Пiвнiчної Iрландiї Крiстофера Райсбороу, строком повноважень 
на 3 роки. Особа акцiями Товариства не володiє. Обраний член Наглядової 
ради є представником акцiонера Товариства — компанiї «ДАЛАЙХIЛЛ КОР-
ПОРЕЙШЕН ЛТД» (Кiпр). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: Виконавчий директор, «EMF Capital Limited» (м.Лондон). Товариство не 
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.04.2017р., 
Протокол №18/04/2017, обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства 
Волкова Андрiя Вiкторовича, строком повноважень на 3 роки. Особа акцiями 
Товариства не володiє. Обраний член Наглядової ради є представником акцiонера 
Товариства — компанiї «ДАЛАЙХIЛЛ КОРПОРЕЙШЕН ЛТД» (Кiпр). Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний директор в ТОВ 
«ЕКОЛЛ»; Комерцiйний директор в ТОВ «Вердикт фiнанс». Товариство не 
отримувало згоди на розкриття паспортних даних посадової особи. 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 згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади стрижко Михайло Вячеславович
В.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.04.2017
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  

операцій з нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «РИТМ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05507152
3. Місцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, Старобiлоуська, буд. 71
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462)64-60-01 (0462)64-60-01
5. Електронна поштова адреса: KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: meat-rytm.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ii. Текст повідомлення

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради 
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради това-
риства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради — Сороки (Смо-
линець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа 
не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про 
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на посадi з 03.09.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради 
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради това-
риства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради — Прокоси Бог-
дана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не нада-
ла. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа 
перебувала на посадi з 31.03.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) припинено повноваження наглядової ради 
Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi 
товариства» щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради това-
риства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради — Дутки Iгора 
Михайловича. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. 
Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа 
перебувала на посадi з 31.03.2015 р.

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. 
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» щодо 
переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Обрано членом 
Наглядової ради — Сороку Наталiю Василiвну. Строк, на який обрано особу 
— до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. Со-

рока Н.В. є представником акцiонера — юридичної особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка 
володiє 99,2133% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення пас-
портних даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi по-
сади фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального 
директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. 
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» 
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Об-
рано членом Наглядової ради — Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на 
який обрано особу — до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товари-
ства у 2018 роцi. Прокоса Б.С. є представником акцiонера — юридичної 
особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 99,2133% Статутного капiталу емiтента. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа 
акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом 
останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду директора ТОВ «Систем 
технолоджi компанi iнвестментс».

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 
(Протокол №7 вiд 19.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради Товариства. 
Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ «Про акцiонернi товариства» 
щодо переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства.Об-
рано членом Наглядової ради — Олексюка Андрiана Iвановича. Строк, на 
який обрано особу — до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товари-
ства у 2018 роцi. Олексюк А.I. є представником акцiонера — юридичної 
особи ТОВ «УТ «УЛФ», яка володiє 99,2133% Статутного капiталу емiтента. 
Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа 
акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймав протягом 
останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi посади: юрист ПрАТ «Райз-Максимко» 
— основне мiсце роботи; директор ТОВ «ФIНКОМЛЮКС», директор ТОВ 
«ТАР КОМПАНI ЛТД», директор ПАТ «ПIК» — за сумiсництвом.

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 19.04.2017 р. (протокол 
№1 вiд 19.04.2017 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ОБ-
РАНО: На посаду Голови наглядової ради — Сороку Наталiю Василiвну. Строк, 
на який обрано особу — до дати переобрання складу Наглядової ради Това-
риства на Рiчних Загальних зборах у 2018 роцi. Згоди на оприлюдення паспорт-
них даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. 
Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини вiдсутня. Обiймала протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади 
фiнансового директора, ТОВ «Укрлендiнвест»; заступник генерального дирек-
тора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ «Райз-Максимко».

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

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

директор  ШМАНА сЕРГiй ВАсИЛьОВИч, 19.04.2017 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.
i. Основні відомості про емітента

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ГРАД 
IНВЕСТ», 33550712 м.
Київ , Оболонський р-н, 04201, 
вул. Майорова, 7, оф.1064, 
(044) 492-88-61

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

20.04.2017

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

www.gradinvest.uafin.net

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

ТОВ «Аудиторська фiрма 
«Арама», 25409247 

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

Емітент не є акціонерним 
товариством

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

ii. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 378679 451443
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2658 195
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 17995 39606
Сумарна дебіторська заборгованість 48142 95150
Грошові кошти та їх еквіваленти 108 28
Власний капітал 44923 75919
Статутний капітал 160000 160000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -115077 -84081
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 91648 104766
Поточні зобов'язання і забезпечення 242108 270758
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0 0

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

0 0

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

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ТОВАРИсТВО З ОБМЕЖЕНОю ВiдПОВiдАЛьНiсТю «ГРАд iНВЕсТ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите)  

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: сПІЛьНЕ уКРАЇНсьКО-
БІЛОРусьКЕ ПІдПРИЄМсТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕс-
ТИЦІЯМИ у ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИсТВА «АТЛАНТ-уКРАЇНА», 14344743, м. Київ, 02183, 
вул. Кибальчича, 11-Б, тел. (044) 503-64-74

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20 квітня 2017 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«чЕРНiГiВсьКИй АВТОЗАВОд»

Річна інформація емітентів,  
які здійснили приватне (закрите)  

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗА-
ВОД», 32601556, Чернігівська обл., 
14007, м. Чернiгiв, проспект Миру, 312 
0462253338,

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

20.04.2017

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

http://chaz-avto.com.ua/

Річна інформація емітента цінних паперів (для опублікування в 
офіційному друкованому виданні)
i. Основні відомості про емітента

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

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «БЕРЕЗАНсьКЕ», 00849994, 
Україна, 07540, Київськаобл., Баришiвський р-н, 
м. Березань, вул. Фрунзе, 27, (04576) 6-47-69, 
6-15-98

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

20.04.2017

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

berezanske-pat.com.ua

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма «Компанiя «Тетра-Аудит», 
32664506

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент — акціонерне товариство)
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 29.04.2016. Кворум збо-
рів: 97.386%. Порядок денний: 
1) Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загаль-
них зборiв Товариства. 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.  
3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Това-
риства за 2013-2015 роки. 4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013-2015 
роки. 5) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013-2015 роки.  
6) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013-2015 роки.  
7) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства 
за 2013-2015 роки. 8) Про попереднє схвалення та/або вчинення значних 
правочинiв щодо поточної господарської дiяльностi Товариства. 9) Про вне-
сення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення його в новiй редакцiї, надання повноважень щодо пiдписання 
нової редакцiї Статуту Товариства. 10) Про внесення та затвердження змiн 
та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства: Положення про загальнi 
збори Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товари-
ства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Нагля-
дову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, шля-
хом викладення їх в новiй редакцiї. 11) Припинення повноважень Голови та 
членiв Наглядової ради Товариства. 12) Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 13) Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 14) Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Всi питання порядку денного розглянутi та рiшення прийнятi: Затвердити 
Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товари-
ства за 2013-2015 роки. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 
2013-2015 роки. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2013-2015 роки. Баланси станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 
31.12.2015 р. та звiти про фiнансовi результати Товариства за 2013-2015 р. 
затвердити. Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариством у 2013-2015 роках, на по-
криття збиткiв попереднiх рокiв. Внести та затвердити змiни та доповнення 
до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Привести 
у вiдповiднiсть до законодавства вiдомостi про засновикiв, що мiстяться в 
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 
та громадських формувань. Надати повноваження Директору Товариства 
пiдписати нову редак цiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї 
для державної реєстра цiї нової редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних 
довiреностей. Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх по-
ложень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. Надати повно-
важення Директору Товариства пiдписати внутрішні положення. Не обира-
ти членiв Наглядової ради Товариства. Не обирати членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Порядок денний загальних зборiв Товариства вичерпано.
6. Інформація про 
дивіденди.

Рішення щодо виплати дивідендів не прийма-
лось.

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 5116 5290
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4182 4158
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 307 670
Сумарна дебіторська заборгованість 17 4
Грошові кошти та їх еквіваленти 207 12
Власний капітал 3281 3846
Статутний капітал 2171 2171
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1869 -1528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1835 1444
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.02 0.03

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

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 8684260 8684260
Цінні папери власних випус-
ків, викуплені протягом звіт-
ного періоду

загальна номіналь-
на вартість

- -

у відсотках від 
статутного капіталу

- -

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

0 0

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ», 20050164, вул. Кiото, 25, м. Київ. 02156, 
тел. (044)277-73-50.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20 квітня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://www.blitz.kiev.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ПОЛАР-уКРАЇНА», 14357846, вул.Тургенєвська, 16, кімн.6, м.Київ, 
01054, тел. (044)486-54-27

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20 квітня 2017 року

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.14357846.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ПОЛАР-уКРАЇНА»

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 «сЛОВ'ЯНсьКИй 
КРЕйдО-ВАПНЯНИй ЗАВОд», 
00290587 Донецька, Слов'янський, 84162, 
смт. Черкаське, не має (067) 621-67-86,

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

13.04.2017

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

www.smiz.com.ua

ПОВІдОМЛЕННЯ
ПРО НАМІР ПРИдБАТИ ЗНАчНИй ПАКЕТ АКЦІй

Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомляємо, що ФЕЛуЗІО ІНВЕсТМЕНТс ЛТд 
(FELUSiOiNVESTMENTSLTD), реєстраційний номер НЕ 335998, 
юридична особа, що належним чином заснована та діє за законодавством 
Республіки Кіпр має намір прямо придбати наступні акції ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙПЕК»: — вид цінних паперів: прості 
іменні акції; — емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК» 
(код ЄДРПОУ — 30057276); — форма акцій: бездокументарна; — кількість 
акцій: 70 штук, що складає 50% Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙПЕК».

ФЕЛУЗІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (FELUSIOINVESTMENTSLTD) (назва 
українськими та латинськими літерами) на дату цього повідомлення 
прямо чи опосередковано не володіє акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «АЙПЕК».

Довірена особа (Довіреність від 22.03.2017р.) Н.А. Михайловська

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 ТОВА-
РИсТВО «ХМЕЛьНИччИНА-АВТО» 2. Код за ЄДРПОУ 03112917  
3. Місцезнаходження 29015 м. Хмельницький Проспект Миру, 102 4. Міжміський 
код, телефон та факс (0382)78-50-55 (0382)78-96-75 5. Електронна поштова 
адреса hm-avtosvit@infocom.km.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації http://khmelnychynna-
avto.ukravto.ua/ua 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 
розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
ii. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціо-
нерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 
року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкрит-
тя паспортних данних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акці-
онерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 
року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа Бей Наталія Олександрівна (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила по-
вноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акці-
онерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 
року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціо-
нерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 
року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повно-
важення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 

акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціо-
нерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на під-
ставі підставі рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 
19.04.2017 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. 
Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи 
на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, при-
пинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акці-
онерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 року) у зв’язку із переобранням 
складу Наглядової ради Товариства. Козіс Олександр Миколайович (не надана 
згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член 
Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Укра-
їнська автомобільна корпорація».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акціо-
нерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 року) у зв’язку із переобранням скла-
ду Наглядової ради Товариства. Бей Наталія Олександрівна (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Нагля-
дової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п’яти років: Засткпник голови Правління з фінансових питань і 
маркетингових комунікацій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2017 р. 
Обрання посадової особи виконано на підставі рiшення Загальних зборiв акці-
онерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2017 року) у зв’язку із переобранням 
складу Наглядової ради Товариства. Сенюта Ігор Васильович (не надана згода 
фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: Начальник департаменту май-
нових відносин. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій. 
Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація».

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. 

2. Генеральний директор  Підмурняк О.В. 20.04.2017
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, між-
міський код та телефон 
емітента

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «ЛИсИчАНсьКНАФТОПРО-
дуКТ», 03484062, 93117 Луганська область 
м. Лисичанськ, вул. Артемівська,61, 0645199775

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

20.04.2017

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

http://lіsnp.com.ua/

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАН-
НЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬ-
ТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ «ДОНЕЦЬКІН-
АУДИТ», 13543179

5. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори акціонерів від-
булися 28.04.2016. Питання порядку денного визначені Наглядовою радою 
товариства. Інших осіб, що подавали пропозиції до порядку денного загальних 
зборів немає. Позачергові загальні збори не скликались та проводились. По-
рядок денний загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення з питань 
порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП». 2. Про обрання 
членів лічильної комісії ПАТ «ЛНП». 3. Про затвердження річного звіту  
ПАТ «ЛНП». 4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП».  
5. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, перед-
бачених законом. 6. Про прийняття рішення по результатам розгляд звіту 
Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 7. Про прийняття 
рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЛНП». 
8. Про обрання членів Наглядової ради. 9. Про затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ «ЛНП», 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на 
підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради 
ПАТ «ЛНП». 10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повно-
важень Ревізійної комісії, обрання Ревізійної комісії. ВИРІШИЛИ: По першому 
питанню: 1. Прийняти наступний порядок голосування на річних загальних 
зборах акціонерів ПАТ «ЛНП»: — з усіх питань порядку денного річних за-
гальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування. 2. При-
йняти наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «ЛНП»: — для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хви-
лин; — пропозиції з питань порядку денного розглядати в порядку черги їх 
надходження; — якщо з першої находженої пропозиції загальними зборами 
акціонерів прийнято позитивне рішення, голосування по наступним пропо-
зиціям не проводиться; — для надання відповідей на всі питання, отриманих 
від учасників загальних зборів акціонерів, надавати до 10 хвилин. 3. Обрати 
секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛНП» Власова Вадима 
Юрійовича. По другому питанню: Обрати лічильну комісію в складі: — Чиж 
Руслан Васильович; — Мартинюк Наталія Петрівна; — Забурас Ольга Петрів-

на. По третьому питанню: Затвердити річний звіт ПАТ «ЛНП» за 2015 рік 
(Додаток №1). По четвертому питанню: Затвердити висновки Ревізійної комі-
сії ПАТ «ЛНП» за 2015 рік (Додаток №2). По пятому питанню: Не розподіляти 
чистий прибуток ПАТ «ЛНП» за підсумками діяльності у 2015 році у зв'язку з 
його відсутністю (збиток Товариства за підсумками діяльності у 2015 році 
склав 11 407 104,66 грн.). По шостому питанню: У встановлений законодав-
ством строк пропозицій з даного питання порядку денного не надійшло. По 
сьомому питанню: Достроково припинити повноваження членів Наглядової 
ради ПАТ «ЛНП»: — Арестов Костянтин Олександрович; — Касіміро Дідьє; 
— Конрой Авріл Марі Анн; — Савочкін Олександр Володимирович; — Солта-
нов Джаваншир Алійович. — Шрейдер Сергій Кирилович; По восьмому пи-
танню: Обрати до складу Наглядової ради Товариства: — Арестов Костянтин 
Олександрович, акціями Товариства не володіє; — Георгієв Василь Юрійович, 
акціями Товариства не володіє; — Зінченко Григорій Михайлович, акціями 
Товариства не володіє; — Конрой Авріл Марі Анн, акціями Товариства не 
володіє; — Матюшок Артем Володимирович, акціями Товариства не володіє. 
— Шрейдер Сергій Кирилович, акціями Товариства не володіє; По девятому 
питанню: У встановлений законодавством строк пропозицій з даного питання 
порядку денного не надійшло. По десятому питанню: 1. Достроково припини-
ти повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП»: — Богодарова Світла-
на Іванівна; — Бичков Сергій Львович. — Новодворський Ярослав Віталійович; 
2. Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «ЛНП»: — Бегунов Олександр 
Юрійович; — Гур'єв Андрій Петрович; — Князева Тетяна Володимирівна.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього 
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 19844 22659
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4126 4790
Довгострокові фінансові інвестиції 6272 6404
Запаси 3689 2446
Сумарна дебіторська заборгованість 3845 3618
Грошові кошти та їх еквіваленти 1571 5133
Власний капітал 15420 21347
Статутний капітал 2814 2814
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12606 18533
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 4424 1312
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.1053176 -0.2026924
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 

-0.1053176 -0.2026924

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 56277393 56277393
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного пе-
ріоду 

загальна номінальна вар-
тість 

0 0

у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цін-
них паперів власних випусків протягом періоду 

0 0

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
сТВО «дРАГІНВЕсТ», 31031259, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел. 
(044) 236-04-57.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 20 квітня 2017 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.31031259.smida.gov.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АВТОТРАН-
сПОРТНЕ ПiдПРИЄМсТВО 
«МЕБЛi», 05415616, 04119, м. Київ, 
Дегтярiвська, 27А, (044) 483-78-04

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

19.04.2017

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

http://atpmebli.zvitat.com.ua/

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

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

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

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

ТОВАРИсТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВiдПОВiдАЛьНiсТю «АсПЕКТ 
РiЕЛТс», 35057705 Вінницька обл., За-
мостянський р-н, 21004, м. Вiнниця, проспект 
Коцюбинського буд. 4 (0432) 50-44-19,

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

20.04.2017р.

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

www.aspectrealt.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «дРАГІНВЕсТ»
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ГАйдАРІВЕЦь», 
25210431, вул. Софіївська, 5, с. Ліпляве, 
Канівський р-н, Черкаська область, 19020, 
Україна, (44) 206-72-53

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

21.04.2017 р.

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

http://gaydarivetz.ugmk.net

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «АЕРОН», 
34851178, 08626, Київська обл., 
Васильківський р-н., с. Здорівка, 
вул. Соборна (Щорса), 114,  
(44) 206-72-53

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

21.04.2017

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

http://aeron.emit.com.ua

Річна інформація емітента  
цінних паперів  

за 2016 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезна-

ходження, міжміський код та телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Гайсинфарм», 01975005, вул. Собор-

на, буд.67, м. Гайсин, Гайсинський, Вінницька, 23700,  
(04334) 2-30-36 (04334) 2-30-36 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у  загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії: 14.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регуляр-
ну річну інформацію: gaysinfarm.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «ГАйсИНФАРМ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів 
І. Основні відомості про емітента

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

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ЯВІР-КРЗ», 
24583124, вул.Бориспільська, 9,  
м. Київ, Дарницький, 02096, Україна, 
(044) 566-36-06

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

20 квітня 2017 року

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

www.patyvir.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми (П.І.Б. аудитора – фі-
зичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Аудиторська фірма 
«Інтелект-Капітал», 36391522

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата про-
ведення: 25.03.2016 року. Кворум зборів: 92,8386% до загальної кількості 
голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання 
лічильної комісії. 2.Затвердження рішення Наглядової Ради про обрання 
голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламен-
ту роботи Загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Наглядової ради Товариства 
та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4.Припинення повно-
важень членів Наглядової ради Товариства. 5.Визначення кількісного скла-
ду Наглядової ради. 6.Обрання членів наглядової ради. 7.Затвердження 
умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради. Встановлення 
розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства. 8. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду. 9.Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття рішен-
ня за наслідками його розгляду. 10.Затвердження річного звіту товариства. 
11.Розподіл прибутку і збитків товариства. Виплата дивідендів. 12.Зміна 
типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну 
типу Товариства. 13.Зміна найменування Товариства. Визначення дати на-
брання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 14. Вне-
сення змін до Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рі-
шенням про внесення змін до Статуту Товариства. 15.Прийняття рішення 
про вчинення значного правочину. Прийняття рішення про попереднє схва-
лення значних правочинів. Прийняття рішення про вчинення правочину, у 
вчиненні якого є заінтересованість. 16. Визнання інформації конфіденцій-
ною. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та 
секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комі-
сії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; 
прийнято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства 
за 2015 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду;

прийнято рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради 
Товариства та визначення кількісного складу Наглядової ради; обрано 
членів Наглядової ради; прийнято рішення щодо затвердження умов 
цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради та встанов-
лення розміру винагороди членів Наглядової ради; обрано особу, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової 
ради Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту Правління 
Товариства за 2015 рік та прийнято рішення за наслідками його розгляду; 
прийнято рішення щодо затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за 
2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; прийнято рі-
шення щодо затвердження річного звіту Товариства; прийнято рішення 
щодо розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати дивідендів; при-
йнято рішення щодо зміни типу та найменування Товариства; прийнято 
рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства та визначено дату 
набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства; 
прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на вчинення та за-
твердження вже вчинених правочинів (в т.ч. правочинів з заінтересованіс-
тю та значних правочинів); прийнято рішення щодо визнання інформації 
конфіденційною. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного 
були розглянуті, про що складено Протокол № 1.
6. Інформація про дивіденди. Протягом звітного року рішення щодо 
виплати дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не 
виплачувались. 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1925 1643
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1277 1420
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 22 112
Сумарна дебіторська заборгованість 153 79
Грошові кошти та їх еквіваленти 473 31
Власний капітал 1735 1494
Статутний капітал 110 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 658 417
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 190 149
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,54 0

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

0,54 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 440476 440476
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
 у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0

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

0 0
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РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 
1 Приватне акцiонерне товариство iм.Шевченка, 

02800182, 19604 Черкаська область Черкаський с.Черво-
на Слобода Чкалова, 13, (0472) 43-12-21, 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію shevchenkorpt.at24.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
iМ.ШЕВчЕНКА

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «ГОТЕЛь 
«ЖОВТНЕВИй», 32082765, площа 
Шевченка, будинок 4а, м.Дніпро, 
Жовтневий, Днiпропетровська область, 
49027, (056) 744 44 66

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

19.04.2017

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

http://www.hotel-zhovtneviy.dp.ua

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

паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, за 2016 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО 
«РiВНЕАВТОШЛЯХБуд»; код 
за ЄДРПОУ — 31435931; 33000, 
Рiвненська область, м.Рiвне, вул.
Соборна, 446, тел. (0362) 64-20-15

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

18.04.2017

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

31435931.infosite.com.ua

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

1.Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента — ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИсТВО «уКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента — публічне акціонерне това-

риство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 00 213440
1.4. Місце знаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. В.Чорново-

ла, 120
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (0382) 78-84-94,(0382) 

74-67-36
1.6.Електронна поштова адреса емітента — uea@infocom.km.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується Товариством 

для розкриття інформації — www.uea.com.ua.
1.8.Вид особливої інформації — відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Рішення про зміни у складі посадових осіб прийнято на засіданні На-
глядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» (протокол № 2 від 19.04.2017 
року). 

Обрано на посаду Голови Правління Косковецьку Євгену Станіславівну з 
21 квітня 2017 року. Строк, на який обраноно особу становить 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Правлін-
ня ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Голова Правління є акціонером товариства 
та володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000150 %. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голо-
ва Правління не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону 
України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду Члена Правління Швеня Володимира Никоновича з 
21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор з 
виробництва ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Правління є акціонером 
товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000105 %. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Член Правління не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно 
Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 
року.

Обрано на посаду Члена Правління Замогильного Юрія Анатолійовича 
з 21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор з 
фінансів та економіки ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Правління не є 
акціонером Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Член Правління не дає згоди на розкриття 
паспортних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» 
№2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду Члена Правління Чепурного Олександра Борисовича з 
21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: начальник дільни-

ці транспортного забезпечення та контролю за будівлями і спорудами 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Правління не є акціонером Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Член Правління не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно За-
кону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 
року.

Обрано на посаду члена Правління Овчаренка Андрія Євгеновича з 
21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: начальник 
управління постачання та інформаційних технологій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОА-
ПАРАТ»; начальник відділу постачання та логістики ПАТ «УКРЕЛЕКТРОА-
ПАРАТ». Член Правління є акціонером товариства та володіє часткою в 
статутному капіталі емітента — 0,000422 %. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління не дає 
згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону України «Про захист 
персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду Секретаря Правління Цісаря Петра Володимировича 
з 21 квітня 2017 рок. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Секретар 
Правління ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Секретар Правління є акціонером 
товариства та володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000044 %. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Секретар Правління не дає згоди на розкриття паспортних даних, 
згідно Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01.06.2010 року.

Обрано на посаду Члена Правління — головного бухгалтера Комарова 
Валерія Наркізовича з 21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, 
становить 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: головний бухгалтер ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Правління 
— головний бухгалтер є акціонером Товариства та володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента — 0,000105 %. Посадова особа непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління -головний 
бухгалтер не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

Обрано на посаду Члена Правління Якубовського Віктора Борисовича з 
21 квітня 2017 року. Строк, на який обрано особу, становить 3 роки. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: технічний директор 
ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Член Правління є акціонером товариства та 
володіє часткою в статутному капіталі емітента — 0,000250 %. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член 
Правління не дає згоди на розкриття паспортних даних, згідно Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

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

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

Голова Правління 
ПАТ «уКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»  Косковецька Є.С

  20.04.2017 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації: Повне наймену-
вання емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Бiоветфарм»; Код за 
ЄДРПОУ емітента:00479617; Місцезнаходження: 11703 м.Новоград-Волинський 
вул. Житомирська,100; Міжміський код, телефон та факс емітента: 
(04141)5-35-02, 5-22-55;Електронна поштова адреса:biovetfarm_nv@zt.ukrtel.
net; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.biovetfarm.ho.ua; Вид особливої 
інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення: За рішенням загальних зборів акціонерів від 
20.04.2017 р (Протокол № 20.04/17 вiд 20.04.2017 року) відбулись наступні 
зміни: Повноваження Голови Наглядової ради Лiсовенко Василя Трохимо-
вича (паспорт:СН 183350 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
16.05.1996) припинено 20.04.2017 р., у зв'язку iз закiнченням термiну пере-
бування на посадi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.63660% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi — з 21.04.2016 р. Голова На-
глядової ради Лiсовенко Василь Трохимович (паспорт: СН 183350 виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996) обрано 20.04.2017 р. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.63660% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу — на 1 рiк до наступних загальних зборiв акцiонерiв , iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 р. — Генерального директора корпорацiї 
«Укрзооветпромпостач». Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства 
20.04.2017 р. ( Протокол Наглядової ради №20.04/17-1 вiд 20.04.2017 року). 
Посадова особа є акцiонером,не є представником акцiонера або групи 
акцiонерiв, не є незалежним директором. Повноваження Члена Наглядової 
ради Василишиної Таїси Василiвни (паспорт:СН 183442 виданий Печерським 
РУГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996) припинено 20.04.2017 р. у зв'язку 
iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою в статутно-
му капiталi емiтента 7.81970% Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
— з 21.04.2016 р. Член Наглядової ради Василишина Таїса Василiвна (пас-
порт: СН 183442 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 16.05.1996) 
обрано 20.04.2017 р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 7.81970% 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу — на 1 рiк до наступних загальних зборiв акцiонерiв , 
iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р — Голова Наглядової ради 
ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач». Посадова особа є акцiонером,не є пред-
ставником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором. 
Повноваження Члена Наглядової ради Остапчук Валентини Андрiївни 
(паспорт: ВМ р 333056 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України 
в Житомирськiй обл. 22.04.1997) припинено 20.04.2017 р. у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.08970% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 
21.04.2016 р. Член Наглядової ради Остапчук Валентина Андрiївна (паспорт: 
ВМ 333056 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 

Житомирськiй обл. 22.04.1997) обрано 20.04.2017 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0.08970% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — на 1 рiк до на-
ступних загальних зборiв акцiонерiв , iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 р — Начальник вiддiлу технiчного контролю. Посадова особа є 
акцiонером,не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є неза-
лежним директором. За Рiшенням прийнятим Наглядовою радою Товариства 
вiд 20.04.2017р. (Протокол Наглядової ради № 20.04/17-2 вiд 20.04.2017р.) 
відбулись такі зміни: Повноваження Голови Правлiння Висоцького Вален-
тина Петровича (паспорт: ВМ 060964 виданий Новоград-Волинським МРВ 
УМВС України в Житомирськiй обл. 12.12.1995) припинено 20.04.2017 р. у 
зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 7.05240% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi — з 26.04.2012 р.. Голова Правлiння Висоцький Валентин Петрович 
(паспорт: ВМ 060964 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй обл. 12.12.1995) обрано 20.04.2017 р. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 7.05240% Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — на 5 рокiв, iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р — голова правлiння 
ПАТ»Бiоветфарм».Повноваження Член Правлiння Катчик Свiтлана Арсентiївна 
(паспорт: ВМ 555513 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в 
Житомирськiй областi 05.06.1998) припинено 20.04.2017 р. для встановлен-
ня однакового термiну перебування всiх членiв правлiння на їх посадах. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi 
— з 06.02.2014 р.. Член Правлiння Катчик Свiтлана Арсентiївна (паспорт:ВМ 
555513 виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй 
областi 05.06.1998) обрано 20.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу — на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 р — бухгалтер, головний бухгалтер ПАТ «Бiоветфарм». Повноваження 
Член Правлiння Капало Iгор Ярославович (паспорт: ВН 342852 виданий 
Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 12.04.2006) 
припинено 20.04.2017 р у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на 
посадi . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.87300% Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi — з 26.04.2012 р. Член Правлiння Капа-
ло Iгор Ярославович (паспорт: ВН 342852 виданий Новоград-Волинським 
МРВ УМВС України в Житомирськiй областi 12.04.2006) обрано 20.04.2017 
р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 6.87300% Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано 
особу — на 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 р — За-
ступник голови правлiння з комерцiйних питань ПАТ «Бiоветфарм». 

Голова правлiння Висоцький Валентин Петрович, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 20.04.2017 р.

ПуБЛiчНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО «БiОВЕТФАРМ»

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИсТВО «КРОНОс», 
13674102, вул.Сiм'ї Хохлових, 15,  
м.Київ, Шевченкiвський р-н, 04119,  
(044) 205-47-06

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

19.04.2017

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

http://www.kronos.net.ua

ПуБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО 
«МОГИЛЯНсьКИй ЗАВОд БудІВЕЛьНИХ 

МАТЕРІАЛІВ» 
(код за ЄДРПОУ — 05467257; місцезнаходження — Україна, 35400, 

Рiвненська область, Гощанський р-н, смт. Гоща, вул. Наливайка, 102А) 
повідомляє, що в річній інформації емітента цінних паперів за 2016 рік, 
опублікованій у «Відомостях НКЦПФР» № 72 (2577) від 14.04.2017 року, 
була допущена помилка в даті проведення загальних зборів акціонерів та 
в рядках «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» та «Скоригова-
ний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)». Правильним слід 
вважати:

«Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2016 року.»

Найменування показника період
звітний попередній

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

 0.00024600 -0.00073800

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

 0.00024600 -0.00073800

РІчНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік 
1 Приватне акцiонерне товариство «Семенiвське АТП - 15345», 

03118191, 38200 Полтавська область Cеменiвський смт. 
Семенiвка вул. Чапаєва, б. 170, 0241 91320, 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загаль-
нодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено ре-
гулярну річну інформацію http://semenivka.at24.com.ua/  

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИсТВО  
«сЕМЕНiВсьКЕ АТП - 15345»
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ 22
2. ПРАТ АВТОБАЗА №1 88
3. ПРАТ АВТОЗАПЧАСТИНА 186
4. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 17
5. ПАТ АВТОРАДІАТОР 129
6. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 13057 90
7. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕБЛІ» 100
8. ПАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15168 156
9. ПРАТ АГРА 166
10. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 22
11. ПРАТ АГРОПЕРЕРОБКА 76
12. ПРАТ АГРОПРОМКОМПЛЕКТ 117
13. ПРАТ АГРОТЕХНОЛОГІЯ 163
14. ПРАТ АГРОТРАНССЕРВІС 164
15. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 198
16. ПРАТ АГРОФІРМА ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ 199
17. ПРАТ АЕРОН 101
18. ПАТ АК-ТРАНС 123
19. ПРАТ АЛЕКО-СЕРВІС 21
20. ПРАТ АЛЕФ-ВИНАЛЬ 170
21. ПАТ АЛЬТБАНК 145
22. ПАТ АНТАРКТИКА 45
23. ПРАТ АНТОНІНСЬКЕ ХПП 84
24. ПАТ АПЕКС-БАНК 16
25. ПРАТ АРТВАЙНЕРІ 72
26. ТОВ АСПЕКТ РІЕЛТС 100
27. ПРАТ АТЛАНТ-УКРАЇНА 98
28. ПРАТ АТП АВТОБУДМОНТАЖ 165
29. ПРАТ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА-К» 76
30. ПАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 65
31. ПАТ БАНК 3/4 20
32. ПАТ БАНК АЛЬЯНС 131
33. ПРАТ БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ 58
34. ПРАТ БАХЧОВИК 134
35. ПАТ БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«ПРОГРЕС»
158

36. ПРАТ БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПОЛІКЛІНІКА

183

37. ПАТ БЕРЕЗАНСЬКЕ 98
38. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 50
39. ПРАТ БЕРШАДЬБУД 186
40. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК 83
41. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ 

ВИРОБІВ
39

42. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

14

43. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

15

44. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ

16

45. ПРАТ БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП 154
46. ПАТ БІОВЕТФАРМ 103
47. ПРАТ БЛІЦ-ІНФОРМ 98
48. ПАТ БЛОК АГРОСВІТ 86
49. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ
177

50. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 
ТОВАРІВ

186

51. ПРАТ БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237 91
52. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
31

53. ПРАТ БРОТЕП-ЕКО 125
54. ПАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 148
55. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МІСЬКЖИТЛОБУД» 39
56. ДПАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 17
57. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СТАРАТЕЛЬ» 131
58. ПРАТ БУДІНВЕСТ-9 123
59. ПАТ БУДІНДУСТРІЯ 182
60. ТОВ БУДСЕРВІС-ЦЕНТР 115
61. ТОВ БУДСПЕЦСЕРВІС 29
62. ПАТ ВЕЛИКА БУРІМКА 61
63. ПАТ ВЕЛИКА БУРІМКА 92
64. ПАТ ВЕЛИКА БУРІМКА 187
65. ПРАТ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» 57
66. ПРАТ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «ГОРИЗОНТ» 59
67. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 9
68. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 9

69. ПРАТ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 10
70. ПАТ ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 49
71. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ЗОРЯ» КОРПОРАТИВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
193

72. ПРАТ ВИНОГРАДІВСЬКИЙ КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ

160

73. ПРАТ ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
АТЛАНТ

127

74. ПРАТ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ЛІЛЕЯ» 171 
75. ПРАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 

ОРГАНІЧНИХ ВИРОБІВ
109

76. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ СТС 124
77. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» 63
78. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» 64
79. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС» 161
80. ПАТ ВІЕС БАНК 188
81. ПРАТ ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС 186
82. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599
177

83. ПРАТ ВІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕМПРИЛАД» 155
84. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 

ЗАВОД
169

85. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ 
ЗАВОД

169

86. ПАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» 30
87. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 179
88. ПАТ ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ 179
89. ПАТ ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ 70
90. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ 136
91. ПРАТ ВОЛОДАР 200
92. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА 

КОЛОНА №173
205

93. ПРАТ ВСК ІНШУРАНС ГРУП 131
94. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

№ 15337
57

95. ПРАТ ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
№ 15337

58

96. ПАТ ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ 36
97. ПРАТ ГАЙДАРІВЕЦЬ 101
98. ПРАТ ГАЙСИНСЬКЕ АТП 10506 210
99. ПРАТ ГАЙСИНФАРМ 101

100. ПАТ ГАЛИЧФАРМ 84
101. ПРАТ ГАМАЛІЯ 75
102. ПАТ ГЕМОПЛАСТ 149
103. ПАТ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ. 132
104. ПРАТ ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД 132
105. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 35
106. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 62
107. ПРАТ ГЛИНИ ДОНБАСУ 148
108. ПАТ ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ЗАВОДІВ ТРАКТОРНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

75

109. ПРАТ ГОРЛІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ 58
110. ПРАТ ГОТЕЛЬ «ЖОВТНЕВИЙ» 102
111. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 199
112. ТОВ ГРАД ІНВЕСТ 97
113. ЗАТ ДАР СОНЦЯ 124
114. ПРАТ ДАР’ЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
163

115. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 123
116. ПАТ ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ 124
117. ПРАТ ДЕВОН 80
118. ПРАТ ДЕВОН 114
119. ПРАТ ДЕРЕВІЙ 205
120. ПРАТ ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА 113
121. ПАТ ДІАМАНТ 205
122. ТОВ ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» 210
123. ПРАТ ДНІПРО 200
124. ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ
37

125. ПАТ ДНІПРОВСЬКПРОМБУД 168
126. ПАТ ДІПРОЗАВОДТРАНС 209
127. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ 

ЗАВОД
197

128. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА

160
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
129. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА
160

130. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 193
131. ПРАТ ДНІПРОСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 176
132. ПРАТ ДНІПРОТУРИСТ 193
133. ПРАТ ДОЛИНКА 158
134. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ОПОР 135
135. ПРАТ ДРАГІНВЕСТ 100
136. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

ВИРОБІВ
94

137. ПРАТ ДРУЖБА. 165
138. ПАТ ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ 126
139. ПАТ ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО 209
140. ПАТ ДТЕК ОКТЯБРЬСКА ЦЗФ 25
141. ПРАТ ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ 151
142. ПРАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 42
143. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«МЕТАЛІСТ»
160

144. ПРАТ ЕЛЕКТРО 156
145. ПАТ ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ 47
146. ПАТ ЕЛЕКТРОНМАШ 79
147. ТОВ ЕЛЕКТРОХІМПРОМ 112
148. ПРАТ ЕЛІТА 111
149. ПРАТ ЕЛІТА 113
150. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 90
151. ПРАТ ЕЛСІТОН 178
152. ПАТ ЕМАЛЬХІМПРОМ 112
153. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
116

154. ПАТ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО

20

155. ПРАТ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ 189
156. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 54
157. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 77
158. ПРАТ ЖИТЛОБУД 44
159. ПРАТ ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ 188
160. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 72
161. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 143
162. ПРАТ ЖИТОМИР-АВТО 187
163. АТВТ ЖУЛЯНИ 127
164. ПРАТ ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН УПМАШ 40
165. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 

«БАРВА»
207

166. ПАТ ЗАКАРПАТГАЗ 123
167. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 144
168. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 170
169. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 176
170. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 27
171. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 28
172. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ 

КОМБІНАТ
160

173. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 52
174. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 70
175. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ
11

176. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД ІМ. 
ВОЙКОВА

174

177. ПРАТ ЗАСІЛЬСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

162

178. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 42
179. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 44
180. ПРАТ ЗОЛОТІ ВОРОТА 85
181. ПАТ ЗОЛОТОНІСЬКЕ АТП 17112 147
182. ПАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 210
183. ПАТ ІЗЮМСЬКЕ 184
184. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ АГРОПОСТАЧ 52
185. ПРАТ ІЛЛІЧ-СТАЛЬ 111
186. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 71
187. ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА 102
188. ПРАТ ІМЕНІ ПОКРИШЕВА 167
189. ПАТ ІМЕНІ ЧАПАЄВА 156
190. ПАТ ІНВЕСТБУДСЕРВІС 187
191. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ 81
192. ПРАТ ІНВЕСТСИНТЕЗ 112
193. ПАТ ІНГУЛ 178
194. ПРАТ ІНПРОЕКТСЕРВІС 111
195. ПАТ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 8

196. ПРАТ ІНФУЗІЯ 132
197. ПРАТ ІСТА-ЦЕНТР 23
198. ПРАТ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 71
199. ПРАТ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 153
200. ПРАТ КАМ'ЯНСЬКЕ АТП 17142 41
201. ПРАТ КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ 176
202. ПРАТ КДЗ 169
203. ПРАТ КЕРАМА ЕКСПЕРТ 135
204. ПАТ КИЇВГУМА 29
205. ПРАТ КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

115

206. ПРАТ КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ 73
207. ПАТ КИЇВ-ОДЯГ 24
208. ПАТ КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ 127
209. ПРАТ КИЇВПОЛІГРАФМАШ 43
210. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 110
211. ПАТ КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 118
212. ПРАТ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

БАКАЛЕЇ
32

213. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ 42
214. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ

28

215. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД 88
216. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 45
217. ПАТ КИЇСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН 

СТОЛИЧНИЙ
87

218. ПАТ КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» 193
219. ПРАТ КОЗЯТИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
158

220. ПРАТ КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС» 168
221. ПРАТ КОНВЕЄР 149
222. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
40

223. ПРАТ КОРДЕЛІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД

41

224. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ШЛЯХОВИХ МАШИН 
«ЖОВТНЕВА КУЗНЯ»

157

225. ПАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП 142
226. ПАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП 183
227. ПАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

91

228. ПАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

142

229. ПАТ КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД - ПУШКА 79
230. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 54
231. ПРАТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ
58

232. ПРАТ КРАСНОГРАДСЬКОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ПЕРЕСУВНОЇ 
МЕХАНІЗОВАНОЇ КОЛОНИ №28

157

233. ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 26
234. ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 115
235. ПАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 56
236. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ «КВАРЦ» 85
237. ПРАТ КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБРІЙ 30
238. ПРАТ КРИМ-93 133
239. ПРАТ КРОНОС 103
240. ПРАТ КУА «ПЕРЕВЕСЛО» 39
241. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 113
242. ПРАТ ЛАУРА 35
243. ПАТ ЛЕБІДЬ 211
244. ПАТ ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ 100
245. ПРАТ ЛИСИЧАНСЬКТЕХМАСТИЛА 87
246. ПРАТ ЛИСТ 165
247. ПРАТ Л-КАПІТАЛ 212
248. ПРАТ ЛОКАЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 43
249. ПАТ ЛУГИНСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА 24
250. ПРАТ ЛУНАПАК 165
251. ПАТ ЛУЦЬК ФУДЗ 66
252. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І 

АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ 
46

253. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ І 
АЛМАЗНОГО ІНСТРУМЕНТУ

93

254. ПРАТ ЛЬВІВТУРИСТ 51
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
255. ПРАТ МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ 211
256. ПАТ МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД 19
257. ПАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 18
258. ПАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 22
259. ПАТ МАЛОВИСКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО - 13543
172

260. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 36
261. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 55
262. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ 171
263. ПАТ МЕБЛЕВА ФАБРИКА 64
264. ТОВ МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«БІОКОН»
134

265. ЗАТ МЕЛІТОПОЛЬСПЕЦЕКСКАВАЦІЯ 181
266. ПАТ МЕНА ПАК 155
267. ПАТ МЕНА ПАК 158
268. ПРАТ МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ 

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ
126

269. ПАТ МЕТАБАНК 67
270. ПРАТ МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 167
271. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ 
«МИКОЛАЇВТУРИСТ»

170

272. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ

173

273. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 161
274. ПРАТ МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» 178
275. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 180
276. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 188
277. ПРАТ МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» 165
278. ПАТ МІОРИТМ 127
279. ПАТ МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ
103

280. ПРАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ»

33

281. ПРАТ МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
«ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТ»

192

282. ПРАТ МОНТАЖЛЕГМАШ 159
283. ПРАТ МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 

ОСКАР
33

284. ПРАТ МУКАЧІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

177

285. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЭДНАННЯ 
«ГІПРОРУДА»

205

286. ПРАТ НЕМИРІВСЬКЕ АТП 10547 125
287. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 125
288. ПАТ НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 153
289. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 172
290. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 173
291. ПРАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРМАГ 189
292. ПРАТ НОВАТОР 131
293. ПРАТ НОВАТОР-СЕРВІС 26
294. ПРАТ НОВАТОР-СЕРВІС 33
295. ПРАТ НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 77
296. ПАТ НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД
67

297. ПАТ НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 194
298. ТОВ НОВООДЕСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 189
299. ПРАТ НПК-ХОЛДІНГ 207
300. ПРАТ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОГРЕС 132
301. ПРАТ ОБОД 11
302. ПРАТ ОБОД 17
303. ПРАТ ОДЕСОБЛТАРА 154
304. ПАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 134
305. ПРАТ ОМЕГА 166
306. ПРАТ ОМЕГА-5 131
307. ПРАТ ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВО-ПОБУТОВА ФІРМА 

«ЗАКАРПАТМЕБЛІ»
157

308. ПРАТ ОРФЕЙ 207
309. ПРАТ ОСТЕК 168
310. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО
159

311. ПРАТ ОЧАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

162

312. ВАТ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД 89
313. ПРАТ ПЕНТОПАК 190
314. ПРАТ ПЕНТОПАК 190
315. ПРАТ ПЕНТОПАК 190

316. ПРАТ ПЕТРОСТАЛЬ 174
317. ПРАТ ПІАСТРЕЛЛА 9
318. ПРАТ ПІРАМІС 196
319. ПРАТ ПЛАСТ МАРКЕТ 32
320. ПАТ ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» 11
321. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 59
322. ПАТ ПЛЕМСЕРВІС 80
323. ПРАТ ПЛОДООВОЩ 124
324. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ЛЬВІВГАЗ»
136

325. ПАТ ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ МІТЕЛ 137
326. ПРАТ ПОЛАР-УКРАЇНА 99
327. ПАТ ПОЛІМЕР 146
328. ПАТ ПОЛІСЕРВІС 145
329. ПАТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО 152
330. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 58
331. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ 60
332. ПРАТ ПРИАЗОВ’Є 137
333. ПАТ ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 74
334. ПРАТ ПРОМВИБУХ 181
335. ПРАТ ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ 44
336. ПРАТ ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «УКРЦЕМЕНТ» 76
337. ПРАТ ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 208
338. ПРАТ ПРОМКОМПЛЕКТ 207
339. ТОВ ПРОММОНТАЖ-16 112
340. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 112
341. ПРАТ ПРОФІ-ПАК 188
342. ПРАТ ПТЦ АГРОСОФТ 125
343. ПАТ ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 55
344. ПАТ РАДСАД 159
345. ПАТ РАДСАД 162
346. ПАТ РАДСАД 183
347. ПАТ РАЙАГРОПОСТАЧ 151
348. ПРАТ РБУ-6 186
349. ПРАТ РЕГЕНЕРАТ 68
350. ПАТ РЕГІОН-БАНК 201
351. ПРАТ РЕЗОНАНС 29
352. ПАТ РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 154
353. ТОВ РЕСУРС-КАПІТАЛ 79
354. ПАТ РИТМ 97
355. ПРАТ РІВНЕАВТОШЛЯХБУД 102
356. ПРАТ РІВНЕ-БОРОШНО 211
357. ПРАТ РІВНЕДЕРЕВ 205
358. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 67
359. ВАТ РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ
181

360. ПРАТ РОЛЮКС 114
361. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 52
362. ПАТ РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 53
363. ПРАТ РОСАВА 211
364. ПАТ РУДЬКІВСЬКЕ 150
365. ДП САВСЕРВІС КАРПАТИ 168
366. ДП САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ 171
367. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 157
368. ПРАТ САМБІРСЬКИЙ КЕРАМЗИТОВИЙ ЗАВОД 157
369. ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА 76
370. ПРАТ САНАТОРНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІПРО-

БЕСКИД»
110

371. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 174
372. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 174
373. ПРАТ САНТА УКРАЇНА 174
374. ПРАТ САНЯ 132
375. ПРАТ СВС-ДНІПРО 115
376. ПРАТ СЕМЕНІВСЬКЕ АТП 15345 103
377. ПРАТ СЕРВІС 32
378. ПРАТ СЕРВІСКОЛІЯМАШ 205
379. ПРАТ СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
380. ПРАТ СЕРВІСНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 23
381. ПРАТ СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

29

382. ПРАТ СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

71

383. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТУРБІВСЬКЕ»

110
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СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
384. ПАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ТУРБІВСЬКЕ»
114

385. ПРАТ СІРІУС-БУД 132
386. ПРАТ СК «АВТОРИТЕТ» 175
387. ПРАТ СК «ГЕШТАЛЬТ» 82
388. ПАТ СКЛОПРИЛАД 48
389. ПРАТ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД 99
390. ПРАТ СМІТ 207
391. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 46
392. ПРАТ СПЕЦТЕХНІКА 133
393. ПАТ СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 158
394. ПРАТ СТЕЛСА 131
395. ПРАТ СТОК ХОЛДЕР 117
396. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВАПОЛІС» 13
397. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ'ЛАЙФ» 25
398. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 189
399. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕКСПРЕС» 191
400. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 55
401. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СТАНДАРТ»
111

402. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 186
403. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВОНА» 188
404. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» 137
405. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 139
406. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 139
407. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ В.І.П. 127
408. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ 127
409. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ТАЛІСМАН СТРАХУВАННЯ 96
410. ПАТ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН» 180
411. ПАТ СУМИГАЗ 135
412. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
«НАСОСЕНЕРГОМАШ»

138

413. ПАТ ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 12
414. ПАТ ТАЛЬНІВСЬКЕ АТП 17137 144
415. ПРАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» 32
416. ПРАТ ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ 9
417. ПРАТ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ 135
418. ПРАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО 

ПРОМВУЗЛА
199

419. ПАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ 83
420. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16127 78
421. ПРАТ ТЕРНОПРОМСЕРВІС 115
422. ПАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХПП 63
423. ПРАТ ТЕХНОЛОГ 189
424. ПРАТ ТКШЗ 130
425. ПРАТ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОНСОРЦІУМ 

ЮНІКОМ
85

426. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «БОРИСФЕН» 78
427. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА» 196
428. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ 12
429. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 32
430. ПРАТ ТОРГТЕХНІКА 32
431. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 30
432. ПАТ ТРАНСПОРТНИК 31
433. ПРАТ ТРАНССЕРВІС 165
434. ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОБУД» 140
435. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 165
436. ПРАТ ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1 204
437. ТОВ ТРІУМФ 11
438. ПРАТ УКРАГРОХІМХОЛДИНГ 114
439. ПАТ УКРАЇНА-1 145
440. ПРАТ УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА 137
441. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 9
442. ПРАТ УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО 77
443. ПАТ УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРСПЕЦБУДМОНТАЖ»

195

444. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

170

445. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

136

446. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО

185

447. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ 
ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

163

448. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
РАДІОАПАРАТУРИ

148

449. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

128

450. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

141

451. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
УКРАЇНИ

151

452. ПАТ УКРВОДПРОЕКТ 68
453. ПАТ УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ 102
454. ПРАТ УКРЕЛЕКТРОНБУД 189
455. ПАТ УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ 87
456. ПАТ УКРНАФТА 33
457. ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ 120
458. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 147
459. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ №1 125
460. ПРАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 80
461. ПАТ ФАКЕЛ 89
462. ПАТ ФАРМАК 146
463. ПРАТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» 183
464. ФЕЛУЗІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 99
465. ПАТ ФІРМА «АЕРОШЛЯХБУД» 36
466. ПРАТ ФІТОРІЯ 207
467. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 195
468. ПАТ ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА 208
469. ПАТ ХАРКІВЕЛЕКТРО 203
470. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 196
471. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 197
472. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 208
473. ПРАТ ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ 209
474. ВАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

ВИРОБІВ
205

475. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ

199

476. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ

200

477. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ

200

478. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

163

479. ПАТ ХАРТРОН 206
480. ПАТ ХЕРСОНМОНОЛІТБУД 170
481. ПАТ ХЕРСОНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 178
482. ПАТ ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ПРИЛАД» 184
483. ПРАТ ХЛІБНИЙ КОЛОС 194
484. ПРАТ ХЛІБОРОБ 168
485. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 34
486. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 41
487. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 99
488. ПРАТ ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО 140
489. ПАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 164
490. ПАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 164
491. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 170
492. ПРАТ ЦЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ 

СПІВРОБІТНИЦТВУ
59

493. ПРАТ ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ 178
494. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 179
495. ПАТ ЦУКРОГІДРОМАШ 194
496. ПАТ ЦУМАНЬ 84
497. ПАТ ЧЕРКАСАГРОГОЛОВПОСТАЧ 92
498. ПАТ ЧЕРКАСИАВТОТРАНС 146
499. ПАТ ЧЕРКАСИБУД-1 144
500. ПАТ ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17127 147
501. ПАТ ЧЕРНІГІВАВТОТРАНС 168
502. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АВТОЗАВОД 98
503. ПАТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 42
504. ПРАТ ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА 210
505. ПАТ ЧИНБАР 69
506. ПАТ ЧИНБАР 93
507. ПАТ ЮНЕКС БАНК 73
508. ПАТ ЯВІР-КРЗ 101
509. ПРАТ ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП 43
510. ПРАТ ЯМПІЛЬСЬКА ПМК №182 113
511. ПАТ ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 181
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17076/1
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
20.04.2017 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 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 2017 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 2017 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669
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Поточний рахунок 
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МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 
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Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


