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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

17.04.2018  м. Київ  № 234

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Київсь кий 
завод комунального маши-
нобудування «Коммаш» 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Київський завод комунального машинобуду-
вання «Коммаш» порушень, які були підставою для 
винесення рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 14.07.2017 № 576 «Щодо зупи-
нення внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів щодо акцій, емітованих ПрАТ «Київський 
завод комунального машинобудування «Коммаш», та 
враховуючи лист голови правління ПрАТ «Київський за-
вод комунального машинобудування «Коммаш» від 
27.12.2017 № 69-70 (вх. № 356 від 03.01.2018),
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Відновити з 18.04.2018 внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних папе-

рів, емітованих ПАТ «Київський завод комунального ма-
шинобудування «Коммаш» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 14315428). 

2. Виключити ПрАТ «Київський завод комунального 
машинобудування «Коммаш» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 14315428) з Переліку товариств, яким з 
17.07.2017 зупинено внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням 
Комісії від 14.07.2017 № 576, як таке, що усунуло пору-
шення. 

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно з моменту отримання цього рішення довес-
ти до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Київ-
ський завод комунального машинобудування «Коммаш» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 14315428), у де-
позитарній 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. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Київ-
ський завод комунального машинобудування «Коммаш» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 14315428), 
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ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

6. 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).

7. 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.

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

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити розміщення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

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 17 квітня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо реєстрації випуску акцій АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд «ЕРІДА», що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту 
емісії цих акцій

прийнято 
рішення

2. Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцен-
зуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»

прийнято 
рішення

3. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Київський завод комунального машинобудування «Коммаш» 

прийнято 
рішення

4. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Поряд-
ку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукці-
онів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків»

прийнято 
рішення

без зауважень
5. Щодо погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099»

прийнято 
рішення

із зауваженнями
6. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 15 вересня 2000 року №139

прийнято 
рішення

ІНФоРмАЦІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ 
ТА НоВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Саратська пересувна ме-
ханізована колона № 6» (Промзона, будинок 6, смт. Са-
рата, Одеська область, 68200, код за ЄДРПОУ: 00912066) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «Саратська пересувна механі-
зована колона № 6». Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Саратська пересувна механізована колона 
№ 6» від 26 січня 2011 року № 13/15/1/11, видане 

02.07.2012 року Південним територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 108-КФ-С-А від 
18 квітня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Інвест-Консалтинг» для виключення ві-
домостей про Пайовий закритий недиверсифікований 
венчурний інвестиційний фонд «Капітал-Інвест», реє-
страційний код за Реєстром: 23300121, з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового закритого недиверсифікованого венчурно-
го інвестиційного фонду «Капітал-Інвест» Товари-
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ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Інвест-Консалтинг», зареє-
строваного 14.11.2012 року. Анульовано свідоцтво про 
внесення відомостей про Пайовий закритий недиверси-
фікований венчурний інвестиційний фонд «Капітал-
Інвест», реєстраційний код за Реєстром: 23300121, Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Інвест-Консалтинг» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування 

від 14.11.2012 року № 00121, видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку – розпоря-
дження № 0329-ІС від 17 квітня 2018 року. 

18.04.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї «Чорткiвгаз». 2. Код за ЄДРПОУ – 21155830. 
3. Місцезнаходження - 48500, Тернопiльська обл., м. Чорткiв, Гранична-
бiчна, 39Б. 4. Міський код, телефон та факс - 03552 26648. 5. Електрона 
поштова адреса - chortkivgas@emitent.net.ua. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації http://chortkivgaz.tgaz.te.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол 

вiд 17.04.2018 р. №22), в зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, при-
пинено повноваження:

- голови наглядової ради Караванського Олега Iвановича (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних). Термiн перебування на 
посадi - 1 рік. Розмiр частки в статутному капiталi товариства становить 
0.162707%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає..

- члена наглядової ради Садовського Iгора Iвановича (паспорт МС 
060466, виданий 11.05.1996 р. Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.). Термiн перебування на посадi - 1 рiк Посадова особа 
не володiє акцiями товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

- члена наглядової ради Юськевича Iвана Григоровича (паспорт МС 
711362, виданий 30.10.2000 р. Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.). Термiн перебування на посадi - 1 рiк. Посадова осо-
ба не володiє акцiями товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

- члена наглядової ради Левицького Iвана Володимировича (паспорт 
МС 102343, виданий 16.12.1996 р. Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.). Термiн перебування на посадi - 1 рік. Розмiр частки в 
статутному капiталi товариства становить 0.406768%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- члена Наглядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича. Згоди на розго-
лошення паспортних даних не давав. Термiн перебування на посадi – 6 
місяців. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол 
вiд 17.04.2018 р. №22.) обрано:

- головою наглядової ради Караванського Олега Iвановича (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Термiн обрання - 
3 роки. Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Розмiр частки в статутному капiталi товариства ста-
новить 0,162707%. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: голова правлiння ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає..

- членом наглядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних). Термiн обрання - 
3 роки. Посадова особа є представником акцiонера-юридичної особи 
ПАТ НАК «Нафтогаз України». Посадова особа не володiє акцiями товари-
ства. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 
заступник начальника Віддiлу Управлiння корпоративних прав ПАТ НАК 
«Нафтогаз України». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає.

- членом наглядової ради Ратушняка Михайла Миколайовича (посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортн6их даних). Термiн об-
рання - 3 роки. Посадова особа не володiє акцiями товариства. Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: водiй 
Чорткiвського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

- членом наглядової ради Юськевича Iвана Григоровича (паспорт МС 
711362, виданий 30.10.2000 р. Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.). Термiн обрання - 3 роки. Посадова особа не володiє 
акцiями товариства. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом 
останнiх 5 рокiв: майстер Чорткiвського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз». Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- членом наглядової ради Левицького Iвана Володимировича (паспорт 
МС 102343, виданий 16.12.1996 р. Чорткiвським РВ УМВСУ в 
Тернопiльськiй обл.). Термiн обрання - 3 роки. Розмiр частки в статутному 
капiталi товариства становить 0.406768%. Iншi посади, якi посадова осо-
ба обiймала протягом останнiх 5 рокiв: майстер Чорткiвського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Голова правління ПАТ «Чортківгаз» Клизуб I.З. 17.04.2018

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЧоРТКIВГАЗ»

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 «СТРАХоВА КомПАНІЯ «КЛАС СТРА-
ХуВАННЯ жИТТЯ».

2. Код за ЄДРПОУ-33052464
3. Місцезнаходження-03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2
4. Міжміський код, телефон та факс-(044) 3793212
5. Електронна поштова адреса- glbuh@classlife.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації- http://classlife.uafin.net/
7. Вид особливої інформації- Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії-18.04.2018р. Звільнено: Посада-член Наглядової 
ради Агапов Сергій Борисович. Паспортні дані фізичної особи -Д/В. Розмір 
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 0,000000. Зміст інфор-
мації- Звільнений з посади члена Наглядової ради в звязку зі звільненням 
з роботи за згодою сторін. Строк перебування на посаді-11 років. Згоди від 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Дата вчинення дії-18.04.2018р. Призначено: Посада-член Наглядової ради 
Зайченко Олександр Володимирович. Паспортні дані фізичної особи -Д/В. 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 0,000000. Зміст ін-

формації- Призначений на посаду члена Наглядової ради за рішенням черго-
вих загальних зборів акціонерів. Протягом останніх п’яти років займає посаду 
директора ТОВ «ВДС ІНВЕСТ» (код за ЄРПОУ-31955356.). Є представником 
акціонера Товариства ТОВ «ВДС ІНВЕСТ» (розмір частки в СК Товариства-
8,88888%). Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. 
Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Дата вчинення дії-18.04.2018р. Припинено повноваження: Посада- В.о. Го-
лови правління Гуменюк Олена Василівна. Паспортні дані фізичної особи  -Д/В. 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 0,000000. Зміст ін-
формації- Припинення повноважень в.о. Голови правління Товариства в звяз-
ку зі зміною прізвища з Гуменюк Олена Василівна на Череп Олена Василівна. 
Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано.

Дата вчинення дії-18.04.2018р. Набуто повноважень: Посада- В.о. Голо-
ви правління Череп Олена Василівна. Паспортні дані фізичної особи -Д/В. 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)- 0,000000. Зміст 
інформації- Набуто повноважень в.о. Голови правління Товариства в звяз-
ку зі зміною прізвища з Гуменюк Олена Василівна на Череп Олена Василів-
на. Займає посаду в.о. голови правління Товариства з 2016р. Відсутня не-
погашена судимість за корисливі та посадові злочини. Згоди від фізичної 
особи на розкриття паспортних даних не отримано.

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

В.о. голови правління
ПрАТ «СК «Клас страхування життя» Череп о.В.

18.04.2018р.
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додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/
corpupr/ 

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

II. Текст повідомлення
16.04.2018 року на чергових Загальних зборах акціонерів (далі по тек-

сту – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») було прийнято на-
ступні рішення (оформлене Протоколом Зборів № 27 від 16.04.2018 року) 
стосовно зміни складу Наглядової ради Товариства:

1. Достроково припинити (причина припинення – наближення закінчен-
ня терміну повноважень) з 16.04.2018 року (вважати останнім днем пере-
бування на посаді) повноваження:

- Кузнєцова Олександра Анатолійовича на посаді Голови Наглядової 
ради Товариства (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Ор-
джонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області; частка у статут-
ному капіталі Товариства 75,57855%; розмір пакета акцій: 1 511 571 штук; 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; зазначену 
посаду обіймає з з 16.04.2011 року);

- Кунченка Олександра Євгенійовича на посаді члена Наглядової ради 
Товариства (паспорт серії СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС 
України в Запорізькій області 05.12.1996 року; частка у статутному капіталі 
Товариства 0,48%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; зазначену посаду обіймає з з 
18.04.2013 року);

- Шлендера Олександра Леонідовича на посаді члена Наглядової ради 
Товариства (паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жов-
тневим РВ ГУМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капі-
талі Товариства 0,0005%; розмір пакету акцій – 10 штук; непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має; зазначену посаду обіймає з 
17.09.2013 року);

2. У зв’язку із необхідністю формування легітимного складу Наглядової 
ради Товариства (Голови та членів Наглядової ради Товариства) обрати з 
17.04.2018 року (вважати першим днем наявності повноважень) до 
30.04.2021 року включно (з урахуванням обмежень, передбачених Зако-
ном України «Про акціонерні товариства») Наглядову раду Товарства в на-
ступному складі: 

- Кузнєцов Олександр Анатолійович на посаді Голови Наглядової ради 
Товариства (паспорт серії СВ № 004633 виданий 09.07.1999 року Орджоні-
кідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області; частка у статутному 
капіталі Товариства 75,57855%; розмір пакета акцій: 1 511 571 штук; непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посади протя-
гом останніх 5 років: з 01.06.2011 року по 31.05.2014 року включно – За-
ступник директора ТОВ «Таврійська інвестиційна група», з 01.06.2014 року 
по 31.01.2017 року включно – Заступник директора ТОВ «Техресурси»; з 
01.02.2017 року до сьогоднішнього дня – спеціаліст ринку нерухомості 
ТОВ «Техресурси»; є Головою Наглядової ради Товариства з 16.04.2011 року, 
Головою Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» з 
29.08.2011 року; особа є акціонером Товариства);

- Кунченко Олександр Євгенійович на посаді члена Наглядової ради То-
вариства (паспорт серії СА № 373657, виданий Хортицьким РВ УМВС Укра-
їни в Запорізькій області 05.12.1996 року; частка у статутному капіталі То-
вариства 0,48%; розмір пакета акцій: 9 600 штук; непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має; посади протягом останніх 5 років: 
05.12.2007 року був переведений за основним місцем роботи на посаду 
Директора до ТОВ «КУА «ВЕС» (04.12.2008 року зроблено запис про пере-
йменування компанії на ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»), є членом Наглядової ради 
Товариства з 17.09.2013 року, членом Наглядової ради ПрАТ «БІЛОЦЕР-
КІВСІЛЬРИБГОСП» з 29.08.2011 року; особа є акціонером Товариства);

- Шлендер Олександр Леонідович на посаді члена Наглядової ради То-
вариства (паспорт серії СЮ № 129171, виданий 03.04.2009 року Жовтне-
вим РВ ГУМВС України в Запорізькій області; частка у статутному капіталі 
Товариства 0,0005%; розмір пакету акцій – 10 штук; непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; посади протягом останніх 5 років: 
з 01.01.2000 року по 03.04.2017 року включно працював на посаді Директо-
ра ТОВ «Техресурси», з 01.02.2017 року і до цього часу працює Директо-
ром ТОВ «ЮНКОРД» (з 04.04.2017 року – за основним місцем роботи); є 
членом Наглядової ради Товариства з 18.04.2013 року, членом Наглядової 
ради ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» з 05.11.2013 року; особа є акціо-
нером Товариства).

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління _______________  Спренгель А.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 18.04.2018 року 

додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «юНІВЕС».
2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/corpupr/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: прийняття 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
16.04.2018 року на чергових Загальних зборах акціонерів (далі по тек-

сту – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі по тексту – «Товариство») було прийнято на-
ступне рішення (оформлене Протоколом Зборів № 27 від 16.04.2018 року) 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством протягом одно-
го року з дати прийняття цього рішення значних правочинів (в тому числі, 
стосовно яких існує заінтересованість), за якими ринкова вартість майна або 

послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності Товариства, на наступних умовах:

Характер правочину Гранична сукупна 
вартість правочинів

страхування, перестрахування 4 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цінних паперів 250 000 000,00 грн.
договори банківського вкладу 250 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартість правочинів 4 500 000 000,00 грн.

Це попереднє схвалення значних правочинів (в тому числі, стосовно 
яких існує заінтересованість) не скасовує встановленого Статутом порядку 
вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу На-
глядової ради на їх вчинення.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 145 553 000,00 гривень. Співвідношення граничної сукупності вар-
тості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності – 3091,6573%. Загальна кількість голосуючих акцій – 
2  000 000 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у 
Зборах – 1 521 171 штук; «за» прийняття даного рішення проголосувало 
1 521 171 голосуючих акцій, що становить 100% від тих, що прийняли 
участь у Зборах, «проти» – немає. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління _______________              Спренгель А.С.
                                        (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)

18.04.2018 року
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Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за 

текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, 
місцезнаходження: Україна 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, 
вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 
24 травня 2018 року об 11.00 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ «ІЗТ».

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту 
порядку денного Загальних зборів:
1. обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-
пинення їх повноважень.
Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:
- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;
- Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;
- Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії;
2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закін-
чення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою позачергових Загальних зборів акціо-
нерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секрета-
рем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Буфетова 
Олександра Івановича .
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загаль-
них зборів:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань по-
рядку денного - до 1 хвилини.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціо-
нерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загаль-
них зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному дирек-
тору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам 
бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних збо-
рів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються 
виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних збо-
рів через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що 
присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання по-
рядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціоне-
ра та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного 
Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікова-
ному проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовнос-
ті, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропо-
новано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується 
зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних 
зборів зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішен-
ня про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в 
результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про 
зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші про-
екти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не 
розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставлять-
ся, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збирають-
ся, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були ви-
дані учасникам Загальних зборів для голосування. 
- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру 
(його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних збо-
рах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного 
товариства.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії 
та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосуван-
ня з питання «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення 
про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. 
Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює 
Голова Загальних зборів.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він від-
різняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціо-
нера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, 
якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не про-
нумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені

жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного 
проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлете-
ні для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому на-
лежить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані 
недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною 
комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової 
лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється 
протокол Загальних зборів є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які 
не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами 
Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допуска-
ються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.
- Протокол Загальних зборів від імені Загальних зборів підписують об-
рані Голова та Секретар Загальних зборів.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень 
та чинного законодавства України.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту То-
вариства в новій редакції.
Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства та затверди-
ти Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редак-
цію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.
3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передору-
чення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товари-
ства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.
5. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, На-
глядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, 
шляхом затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціо-
нерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства 
та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову 
раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати По-
ложення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий ор-
ган та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними 
зборами, в новій редакції.
6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватно-
го розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.
Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за 
рахунок додаткових внесків з 4 427 507,50 грн. (чотири мільйони чоти-
риста двадцять сім тисяч п’ятсот сім гривень 50 копійок) до 16 903 
250,00 грн. (шістнадцять мільйонів дев’ятсот три тисячі двісті 
п’ятдесят гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних ак-
цій Товариства у кількості 383 869 (триста вісімдесят три тисячі ві-
сімсот шістдесят дев’ять) штук номінальною вартістю 32,50 грн. 
(тридцять дві гривні 50 копійок) за одну акцію, загальною номінальною 
вартістю 12 475 742,50 грн. (дванадцять мільйонів чотириста сімде-
сят п’ять тисяч сімсот сорок дві гривні 50 копійок).
7. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є 
учасниками такого розміщення).
Проект рішення: 1. Здійснити приватне розміщення акцій Товариства 
та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, 
яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною цього 
Протоколу (Додаток 1)
2. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно се-
ред осіб, які є акціонерами Товариства станом на 24.05.2018 року.
8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому нада-
ються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розмі-
щення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товари-
ства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни 
розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.
9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій
Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом То-
вариства, якому надаються повноваження щодо: 
- залучення до розміщення андеррайтера; 
- внесення змін до проспекту емісії акцій; 
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо 
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками 
та акції повністю оплачено); 
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- затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій; 
- затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 
у встановлені законодавством строки результатів укладення догово-
рів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій орга-
ном емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі при-
йняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право 
на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можли-
вість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі.
10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надають-
ся повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій
Проект рішення: Визначити Генерального директора Товариства упо-
вноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переваж-
ного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;
проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій;
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товари-
ством належних їм акцій.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із 
проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку 
денного Загальних зборів: http://www.ivt.od.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення Загальних зборів, а саме на 29.03.2018 року, за-
гальна кількість акцій складає 136 231 штук простих акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 113 613 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних збо-
рів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товари-
ством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 
(обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – 
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 
№226. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є Генеральний директор Товариства- Скарженець Павло Олексан-
дрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 
дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів 

до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту поряд-
ку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції 
щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають міс-
тити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціо-
нера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена на-
глядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку 
денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій фор-
мі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількос-
ті, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або 
проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан-
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У 
разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 
товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів по-
відомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а та-
кож проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
зборах Товариства здійснюватиметься 24.05.2018 року за місцем їх 
проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль-
них зборах Товариства – 24-00 година 18.05.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відпо-
відну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах , вида-
на фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 
іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 
Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення по-
трібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представ-
ник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних збо-
рах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на За-
гальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціоне-
ра, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для 
участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реє-
струється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо 
акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо го-
лосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із спів-
власників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу II)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «юНІВЕС».

2. Код за ЄДРПОУ: 32638319.
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 206-84-30.
5. Електронна поштова адреса: o.komirny@unives.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/corpupr/ 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: інформація 
про зміну складу посадових осіб.

II. Текст повідомлення
18.04.2018 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство») 
прийнято наступні рішення (Протокол № 268 від 18.04.2018 року):

- продовжити повноваження Спренгеля Андрія Станіславовича (паспорт 
серії ВВ № 067956, виданий 05.11.1997 року Пролетарським РВДМУ УМВС 
України в Донецькій області) на посаді Голови правління Товариства до 
30.04.2019 року включно. Частка Спренгеля Андрія Станіславовича у статут-
ному капіталі Товариства – 0,00%; розмір пакета акцій – 0 штук; обґрунтуван-
ня змін: необхідність забезпечення безперервного керівництва Товариством; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні 
5 років обіймав посади: ПрАТ «СК «АХА Страхування» – директор Донецько-
го філіалу, директор Донецької дирекції, заступник Віце-Президента з прода-
жів в Києві та Київській області, Заступник Віце-Президента з продажів в Киє-
ві та Запоріжжі, Заступник Віце-Президента з розвитку регіональної мережі; 
ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» – Заступник Генерального директора, Голова правлін-
ня. Посаду Голови правління в Товаристві обіймає з 18.09.2013 року;

- припинити з 19.04.2018 року повноваження Заступника Голови прав-
ління з регіонального розвитку Козлової Оксани Олександрівни (паспорт 
серії СВ № 245203, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізь-
кій області 03.08.2000 року) на посаді члена правління Товариства. Частка 
Козлової Оксани Олександрівни у статутному капіталі Товариства – 0,00%; 
розмір пакета акцій – 0 штук; обґрунтування змін: прийняте Наглядовою 
радою рішення про ліквідацію правління як колегіального виконавчого ор-
гану та затвердження Голови правління Товариства як одноосібного вико-
навчого органі Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. За останні 5 років обіймала посади: ПрАТ «СК «ЮНІ-
ВЕС»  – Заступник Генерального директора по регіональному розвитку, За-
ступник Голови правління з регіонального розвитку. Членом правління Коз-
лова Оксана Олександрівна була з 22.03.2017 року, у зв’язку з ліквідацією 
правління як органу замість неї нікого до складу правління не призначено. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова правління _______________  Спренгель А.С.

(підпис)             (ініціали та прізвище керівника)
19.04.2018 року
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ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ «уКРАїНСьКИй 

СТРАХоВИй СТАНдАРТ»
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 акцiонере товариство «Страхова 
компанiя «Український страховий стан-
дарт», 22229921м. Київ , Оболонський, 
04073, мiсто Київ, провулок Балтiйський, 20 
(044) 590-09-14,

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

18.04.2018

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

usstandart.com.ua/about.html

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРАмАТоРСьКИй м`ЯСоПЕРЕРобНИй ЗАВод»

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, за 2017 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ 
М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»; код 
за ЄДРПОУ 00443393; місцезнахо-
дження: 84333, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Транспортна, 2;
міжміський код та телефон: (06264) 
6-58-98, 6-64-84.

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

17.04.2018 року

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

myasnoyryad.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«бРоВАРСьКЕ ШЛЯХоВо-будІВЕЛьНЕ 

уПРАВЛІННЯ №50»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо
«бРоВАРСбКЕ ШЛЯХоВо-
будІВЕЛьНЕ уПРАВЛІННЯ 
№50», 05408668, 
вул.Онікієнка Олега, 2-а, 
м.Бровари, Київська 
область, 07403, (04594) 
62979

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

17.04.2018

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

dsu50.com.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи - аудиторської фірми 
(П.І.б. аудитора–фізичної особи- під-
приємця), якою проведений аудит 
фінансової звітності

МАЛЕ АУДИТОРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «СТОРНО» 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ, 21538169

5. Інформація про загальні збори Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 27.03.2017 року. Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів 
Товариства. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 3.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на 2017 рік. 4.Звіт Нагля-
дової ради Товариства. 5.Звіт та затвердження висновку Ревізора Това-
риства. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Затвер-
дження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.8.Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерально-
го директора, звіту Ревізора Товариства. 9.Про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. 10.Про припинення повноважень Генерального директора та 
інших членів Дирекції Товариства. Обрання Генерального директора та 
інших членів Дирекції Товариства. 11. Про припинення повноважень Ре-
візора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. 12.Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш 
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характе-
ру правочинів та їх граничної вартості. Особи, що подавали пропозиції до 
переліку питань порядку денного: Голова Наглядової ради. Загальні збо-
ри відбулись. Прийняті рішення з усіх питань порядку денного. 
6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“КРИВоРIЗьКА ТЕПЛоЦЕНТРАЛь”

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 
"Криворiзька теплоцентраль"

2. Код за ЄДРПОУ 00130850
3. Місцезнаходження 50014 м. Кривий Рiг вул. Електрич-

на 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 499-96-69 (056) 499-96-77
5. Електронна поштова адреса pressa@tec.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.tec.dp.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ПАТ «Криворiзька теплоцентраль» №161-к вiд 

16.04.2018 року Тарасенко Миколу Миколайовича, комерцiйного директо-
ра товариства, було переведено, за його згодою, першим заступником 
генерального директора « (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). На посадi комерцiйного директора перебував з 12.09.2017 р. по 
16.04.2018 р. (протягом 7 мiсяцiв та 4 днiв).Тарасенко Микола Миколайо-
вич часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв:

- заступник директора ПП «Сiитек»;
- головний бухгалтер ЧП « Електрогрупа»;
- заступник голови районної у мiстi ради по виконавчiй роботi Виконав-

чий комiтет Центрально-Мiської районної у мiстi ради;
- начальник служби збуту ДПП « Кривбаспромводопостачання»;
- заступник генерального директора з загальних питань та матерiально-

технiчного забезпечення.
- комерцiйний директор ПАТ «Криворiзька теплоцентраль».
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено 

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 Тарасенко микола миколайович
В. о. генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.17
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента :Приватне акцiонерне товариство 
«Жежелiвський кар'єр». Код за ЄДРПОУ 00292379. Місцезнаходження 
22116, с.Жежелiв, Козятинського р-ну, Вiнницької обл., Кар'єрна. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 04342 35-1-48 04342 35-1-48. Електронна по-
штова адреса zezeliv.karer@mineral.eu. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
00292379.smida.gov.ua. Вид особливої інформації Відомості про при-
йняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
17.04.2018р. Загальними зборами ПрАТ «Жежелiвський кар’єр» при-

йнято рiшення надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв 
якi вчинятимуться товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, 
протягом одного року з «17» квiтня 2018р. по «16» квiтня 2019р., а саме:

вчинення значних правочинiв з реалiзацiї продукцiї - граничною сукуп-
ною вартiстю 100 млн.грн., що становить 452,92% вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 52179577, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 52179577, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення- 0;

вчинення значних правочинiв з придбання паливно-мастильних 
матерiалiв - граничною сукупною вартiстю 10 млн.грн. що становить 
45,29% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«проти» прийняття рiшення- 0;

вчинення значних правочинiв з придбання та реалiзацiї обладнання, 
машин, автомобiлiв, механiзмiв, технологiчних рiдин та запасних частин 
граничною сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 
товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть го-

лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 
52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення- 0;

вчинення значних правочинiв з надання та отримання обладнання, 
машин, автомобiлiв та механiзмiв в оренду граничною сукупною вартiстю 
10 млн.грн. що становить 45,29% вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;Загальна кiлькiсть 
голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «за» прийняття рiшення- 52179577, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0;

вчинення значних правочинiв з отримання кредитiв, позик, поворот-
них та безповоротних фiнансових допомог у тому числi вiд нерезидентiв 
граничною сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 226,46% вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 
товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 
52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 
рiшення- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «про-
ти» прийняття рiшення- 0;

вчинення значних правочинiв з придбання сировини, iнших необхiдних 
товарiв, послуг, в тому числi але не виключно комунальних, а також 
будiвельно-монтажних робiт сукупною вартiстю 50 млн.грн. що становить 
226,46% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» при-
йняття рiшення- 52179577, 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 згід-
но із законодавством. 

2. Найменування посади: Генеральний директор Cмiрнов Алек-
сандр 18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «жЕжЕЛIВСьКИй КАР’єР»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів 

1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський 
код і телефон емітента.

ПубЛІЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СоНЯЧ-
НЕ», 05414692, вул. Котовського, 
с. Миколаївка, Тарутинський ра-
йон, Одеська область, 68535, Укра-
їна, (04847) 2-10-84

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

17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
на якій розміщено регулярну річну ін-
формацію.

sonyachne.pat.ua

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

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
«УНІВЕРСАЛ-АУДИТ», 22890033

5. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.04.2017 року. Кворум 
зборів: 64,44% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяль-
ності Товариства у 2016 році.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2016 рік.
6. Про затвердження договорів укладених правлінням товариства в пері-
од між зборами акціонерів.
7. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання та обрання Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не 
надходило. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були 
розглянуті, про що складено Протокол.
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та попередньо-
го років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КоРСуНь-
ШЕВЧЕНКIВСьКИй ВЕРСТАТобудIВНИй ЗАВод 
Iм. б. ХмЕЛьНИЦьКоГо», 00222456, 19400, Черкаська обл., 
Корсунь-Шевченкiвський р-н, м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Правобе-
режна, 83, (04735) 2-17-11;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ksvz.at24.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЕЛЕКТРомЕХАНIЧНИй ЗАВод «мАГНIТ»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНИЙ ЗА-
ВОД «МАГНIТ», 14309540, Україна Черкаська обл. Канiвський р-н 19001 
м.Канiв вул. Енергетикiв 179, 0473638196

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://magnit.ck.ua/
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНІЯ «ПРоВІдНА»

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

«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 
1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25.  
1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18. 1.5 Електронна по-
штова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: www.providna.ua 1.7 Вид особливої інформації: відомості про прийнят-
тя рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

2. Текст Повідомлення:
16.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК 

«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (Протокол 
№ 1/18 вiд 16.04.18р.), а саме:

- погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Това-
риством в процесі його звичайної господарської діяльності з «16» квітня 
2018 року по «15» квітня 2019 року, а саме договорів страхування та дого-

ворів перестрахування, ринкова вартість майна або послуг, що є предме-
том за такими договорами перевищує 10 відсотків вартості активів Товари-
ства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови 
що вартість майна або послуг, за одним таким договором страхування або 
перестрахування не перевищуватиме в еквіваленті 1,8 млрд. дол. США по 
курсу НБУ на день укладання такого договору, що за курсом Національного 
банку України станом на 16.04.2018р. відповідно складає – 
47 024 836 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 659 960 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фінансової звiтностi (у вiдсотках): 7 125,41%. 
Загальна кількість голосуючих акцій -26 513 557 шт., кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 26 513 462 шт., 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 26 513 368 шт., «про-
ти» - 94 шт. прийняття рішення. 

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

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

Т.в.о. Голови Правління  о.о.Ваганова 
17.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: СІЛьСьКоГоСПодАРСьКЕ 
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «моїВСьКЕ», 
00385566, провул. Перемоги, 26/2, Вінницька обл. Чернівецький р-н., с. Бо-
рівка, Чернівецький, Вінницька, 24123, (04357) 3-46-08 3-43-68 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 17.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: http://moivske.at.ua 4. Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ «МІЖНА-
РОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556 5. Інформація про загальні збори 
25.04.2017, чергові Збори проводились за ініціативою Наглядової ради. ПО-
РЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних збо-
рів. 2.Затвердження голови та секретаря зборів.3.Затвердження регламенту 
роботи зборів .4.Звіт правління про результати фінансово-господарської ді-
яльності у 2016 р. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 р. За-
твердження річного звіту товариства.5.Звіт Наглядової ради Товариства . 
Затвердження звіту .6.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства . Затвер-
дження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу товариства.7.Затвердження 
порядку розподілу прибутку за 2016 рік.8.Прийняття рішення про зміну типу 
товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство.9.Прийняття рішення про зміну найменування товариства з сіль-
ськогосподарського публічного акціонерного товариства на сільськогоспо-
дарське приватне акціонерне товариство «Моївське»10.Викладення Статуту 
товариства у новій редакції.11.Затвердження внутрішніх положень Товари-
ства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про ревізійну 

комісію», Про правління».12.Відкликання та обрання Наглядової ради 
товариства.13.Відкликання та обрання ревізійної комісії товариства.14.Від-
кликання та обрання складу (членів) виконавчого органу товариства.Резуль-
тати розгляду питань порядку денного:1. Обрали головою Лічильної комісії 
Політанського Л.І., членом Лесь М.Ф.2. Затвердили головою зборів Ярощу-
ка  В.В., секретарем зборів Лесь А.Є.3. Затвердили регламент проведення 
загальних зборів4. Затвердили Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності у 2016 р. Визначення основних напрямків діяльнос-
ті на 2017 рік. Затвердили річного звіту товариства.5. Роботу Наглядової 
ради товариства у 2016 році визнати задовільною, та затвердити звіт На-
глядової ради товариства за 2016 р.6. Роботу Ревізійної комісії товариства у 
2016 році визнати задовільною, та затвердити звіт ревізійної комісії товари-
ства за 2016 р.7. Вирішили: прибуток зарахувати в резервний капітал., про-
ект даного рішення міститься в бюлетені для голосування № 7 8. Прийняли 
рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на 
приватне акціонерне товариство.9. Прийняли рішення про зміну наймену-
вання товариства з Сільськогосподарського публічного акціонерного товари-
ства на Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство «Моївське». 
10. Затверджено статут у новій редакції.11. Затверджено внутрішні положен-
ня товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про 
ревізійну комісію», «Про правління» у новій редакції.12. Рішення прийнято: 
обрати наглядову раду СПАТ «Моївське в складі: Лесь А.Є., Єфремова В.С., 
Кондюка А.І., Ярощук С.В., Ярощук Ю. В. 13. Рішення прийнято: обрати реві-
зійну комісію в наступному складі: Піжук О.М., Тіманову В.А., Політан-
ську  Н.Ф.14. Рішення прийнято: не обирати склад членів виконавчого това-
риства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не надходили. 
Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.6. Інформація про дивіден-
ди За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості:

Повне найменування емітента :Приватне акцiонерне товариство 
«Жежелiвський кар'єр». Код за ЄДРПОУ 00292379. Місцезнаходження 
22116, с.Жежелiв, Козятинського р-ну, Вiнницької обл., Кар'єрна. Міжмісь-
кий код, телефон та факс 04342 35-1-48 04342 35-1-48. Електронна пошто-
ва адреса zezeliv.karer@mineral.eu. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації 00292379.
smida.gov.ua. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
17.04.2018р. Загальними зборами ПрАТ «Жежелiвський кар’єр» при-

йнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а 
саме:

укладення Договору оренди з ТзОВ «Реста Дакон» (Чеська Республiка) 
предметом якого є оренда обладнання з виробництва щебню з 
технологiчним транспортом, затвердити граничну суму розмiру орендної 
плати у розмiрi 35 млн.грн., що становить 158,52% вартостi активiв за да-
ними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.За-
гальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах- 52179577, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 52179577, кiлькiсть 
голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0;

погодити укладення Договору оренди обладнання з ТзОВ «САТ Украї-

на» предметом якого є оренда обладнання, затвердити граничну суму 
розмiру орендної плати у розмiрi 3 млн.грн., що становить 13,5% вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного това-
риства.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 52518760, кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 52179577, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 
52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийнят-
тя рiшення- 0;

погодити укладення Договору позики з STRABAG BRVZ GmbH (Австрiя) 
предметом якого є отримання позики на суму 500тис. ЕВРО на строк до 
01.06.2026р. з виплатою вiдсоткiв у розмiрi 0,01% рiчних, сумма позики ста-
ном на 17.04.2018р. вiдповiдно до курсу НБУ становить 16 135 тис.грн., що 
становить73,08% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi акцiонерного товариства.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 
52518760, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-
гальних зборах- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення- 52179577, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголо-
сували «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: Генеральний директор Cмiрнов Александр 
18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «жЕжЕЛIВСьКИй КАР’єР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ЕЛЕКТРомоТоР»
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Електромотор»

2. Код за ЄДРПОУ 05757966
3. Місцезнаходження 36008, м.Полтава, 

вул. Європейська,155
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 63-32-46 ( 0532) 63-65-33
5. Електронна поштова адреса emplan@elmotor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.elmotor.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (протокол №35) при-

йнято рiшення: надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом 
одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, пов»язаних 
з придбанням та вiдчуженням, в т.ч. безоплатним, засобiв виробництва, 
iншого майна Товариства, значних правочинiв з виконання робiт та надання 
послуг, значних кредитних договорiв та договорiв позики, поруки, застави, 
комiсiї, доручення, управлiння майном, банкiвської гарантiї, договорiв 

купiвлi-продажу, поставки продукцiї власного виробництва, сировини та 
матерiалiв, необхiдних для виробництва та спiльної дiяльностi. 

Визначити граничну сукупну вартiсть вiдносно зазначених значних 
правочинiв у 4-кратному розмiрi вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Зазначенi значнi правочини можуть вчинятися Товариством тiльки за 
умови надання Наглядовою радою Товариства згоди на вчинення кожного 
конкретного правочину.

Повноваження з укладення зазначених значних правочинiв надати 
головi правлiння Товариства або виконуючому його обов’язки.

Гранична сукупна вартiсть правочину- 208304тис.грн. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi 52076тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi складає 400%. Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй- 5432401шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у зборах –5254753шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» прийняття рiшення -5254753шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що проголосували «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 юренков В.м.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПоВІдомЛЕННЯ  
ПРо ВИНИКНЕННЯ оСобЛИВої ІНФоРмАЦІї ПРо ЕмІТЕНТА

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «бАНГ I 
боНСомЕР» 

2. Код за ЄДРПОУ 30109727
3. Місцезнаходження 03186, м. Київ, вул. Антонова, 5, н/п в 

лiт. Б 
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 461-92-64 (044) 492-79-90 
5. Електронна поштова адреса Victoria.Harchenko@bangbonsomer.

com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bangbonsomer.com

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

II. Текст повідомлення
16.04.2018 р. єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства 

«Банг і Бонсомер» були прийняті рішення про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 
предмет правочину: правочини (договори, контракти, додаткові угоди 

про внесення змін та доповнень, тощо) купівлі-продажу (поставка) товарів, 
сировини, матеріалів, обладнання, про надання послуг; 

гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: без обмеження; 
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi: 38275 тис.грн.; 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): не можливо визначити; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1494 акцій; кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для прийняття рішення: 1494 акцiй; 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 
1494 акцiй; 

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 
рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного 
правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом 
акцiонерного товариства: вiдсутнi.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Головний бухгалтер Харченко Вiкторiя Володимирiвна.

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ВоЛИНСьКА ВИРоб-
НИЧо-ТоРГоВЕЛьНА 
ФIРмА «СВIТЯЗь»

2. Код за ЄДРПОУ 01527123
3. Місцезнаходження 43010, Волинська обл., м.Луцьк, 

вул. Мельнична, 13
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 24-23-47, (0332) 28-10-77
5. Електронна поштова адреса svityaz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриттяінформації

www.svitajzj.at.ua

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

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

чних правочинiв - 17.04.2018р.
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ ВТФ «Свiтязь» було 

прий няте наступне рiшення: 
- надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 

прийняття такого рiшення.
- предметом правочинiв може бути продаж, здача в оренду або в заставу 

нерухомого майна, в тому числi адмiнпримiщення Товариства та iншого майна. 
- гранична сукупна вартiсть не нижче залишкової вартостi об’єктiв та не 

вище 500 000 (п'ятсот тисяч ) гривень.
- надати повноваження Головi Правлiння Товариства протягом 1 (одно-

го) року з дати проведення рiчних загальних зборiв, здiйснювати усi дiї, необхiднi 
щодо вчинення (виконання) вiд iменiТовариства значних правочинiв.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 348.20 тис.грн.

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
143.60%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5949 шт. 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах - 5949 шт. 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття 

рiшення  –5949 шт., або 100%.
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення - 0 шт.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Черкашина Валентина Степанiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо »ЕЛЕКТРомоТоР»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Електромо-
тор»

2. Код за ЄДРПОУ 05757966
3. Місцезнаходження 36008, м.Полтава, 

вул. Європейська,155
4. Міжміський код, телефон та факс (0532) 63-32-46 ( 0532) 

63-65-33
5. Електронна поштова адреса emplan@elmotor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.elmotor.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.( про-

токол №35) припинено повноваження голови Наглядової ради 
ПрАТ «Електромотор» Кожемяко С.Д. в зв»язку з закiнченням термiну 
дiї повноважень. Володiє 73,4456% статутного капiталу емiтента, пере-
бував на зазначенiй посадi з 16.10.2007р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.( про-
токол №35) припинено повноваження члена Наглядової ради Кожемя-
ко  В.С. в зв»язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в ста-
тутному капiталi емiтента не володiє, перебував на зазначенiй посадi з 
16.10.2007р.Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.( про-
токол №35) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «Електромотор» В»язовського В.М. в зв»язку з закiнченням 
термiну дiї повноважень. Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента, 
перебував на зазначенiй посадi з 29.03.2012р. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.( про-
токол №35) припинено повноваження члена Наглядової ради 
Халiмона  В.I. в зв»язку з закiнченням термiну дiї повноважень.Часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє, перебував на зазначенiй 
посадi з 29.03.2012р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.( про-
токол №35) припинено повноваження члена Наглядової ради 
ПрАТ «Електромотор» Кулiкової р.В. в зв»язку з закiнченням термiнудiї 
повноважень Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента, перебува-
ла на зазначенiй посадi з 10.04.2014р. Посадова особа згоди на роз-
криття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (про-
токол №35) обрано головою Наглядової ради Кожемяко Сергiя Дмитро-
вича термiном на 3 роки. Володiє 73,4456% статутного капiталу емiтента. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв- 
голова Наглядової ради ПрАТ «Електромотор». Обрано як акцiонера. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (про-
токол №35) обрано членом Наглядової ради Кожемяко Всеволода 
Сергiйовича термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
5-и рокiв – член Наглядової ради ПрАТ «Електромотор», президент 
ТОВ  «КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД». Обрано як представника акцiонера-
фiзичної особи Кожемяко С.Д.Посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (про-
токол №35) обрано членом Наглядової ради В»язовського Вiталiя Мико-
лайовича термiном на 3 роки. Володiє 0,0067% статутного капiталу 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
5-и рокiв- член Наглядової ради, головний метролог ПрАТ «Електромо-

тор». Обрано як акцiонера.Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (про-
токол №35) обрано членом Наглядової ради Халiмона Вячеслава 
Iвановича термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
5-и рокiв - член Наглядової ради ПрАТ «Електромотор», директор 
ТОВ  «Елком-капiтал». Обрано як представника акцiонера-фiзичної осо-
би Кожемяко С.Д. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. (про-
токол №35) обрано членом Наглядової ради Кулiкову Раїсу 
Володимирiвну термiном на 3 роки. Володiє 0,0067% статутного капiталу 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 
5-и рокiв -провiдний iнженер з нормування працi МСЦ ПрАТ «Електро-
мотор», член Наглядової ради ПрАТ «Електромотор». Обрано як 
акцiонера. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не на-
дала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35) припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Рудько 
Вiри Євменiвни. Володiє 0,0067% статутного капiталу емiтента, перебу-
вала на зазначенiй посадi з 15.07.1995р.Пiдстава дострокового припи-
нення повноважень- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р. 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35): припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Загоруй-
ко Юлiї Геннадiївни.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
перебувала на зазначенiй посадi з 29.03.2016р. Пiдстава дострокового 
припинення повноважень- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.04.2018р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Колiсник 
Марини Миколаївни. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
перебувала на зазначенiй посадi з 10.04.2014р.Пiдстава дострокового 
припинення повноважень- рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.04.2018р. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не 
надала,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Грушину Олену Миколаївну 
термiном на 3 роки. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2018р.(прото-
кол №1) Грушину Олену Миколаївну обрано головою Ревiзiйної комiсiї . 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi 
обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв - економiст, 
економiст-нормувальник ПрАТ «Електромотор».Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Загоруйко Юлiю Геннадiївну 
термiном на 3 роки.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв- 
член ревiзiйної комiсiї, iнженер-технолог ПрАТ «Електромотор». Поса-
дова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2018р.(про-
токол №35) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Колiсник Марину Миколаїв-
ну термiном на 3 роки.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5-и рокiв - 
начальник бюро, бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Електромо-
тор». Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, 
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 юренков В.м.

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.04.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЕЛЕКТРомоТоР»
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЛАХТЯНСьКИй доСЛІдНИй ЗАВод 

ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ»
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських форму-
вань, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
«Плахтянський дослідний завод 
ветеринарних препаратів»; 
05779614; 08030, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Плахтянка, 
вул. Кавказька, 1;
тел. (04578) 3-42-48

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

16.04.2018

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

http://plahtynka.pat.ua/emitents/
reports

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний 
інститут аудиту», 21512649

5. Інформація про загальні збори
Чергові загальні збори проводились 21.04.2017р. Загальні збори скликані 
за рішенням Правління та погодженням Наглядової ради Товариства з 
наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії загальних збо-
рів акціонерів (обрано лічильну комісію у кількості 3 осіб). 2. Порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (затвердили порядок та 
спосіб засвідчення бюлетенів, який визначений Наглядовою радою).  
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів (обрано го-
лову та секретаря зборів). 4. Затвердження регламенту загальних зборів 
акціонерів (затверджено регламент зборів). 5.Звіт Голови Правління То-
вариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Голови правління Товариства (Затвердили звіт Голови Правління Товари-
ства за 2016 рік). 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-
ства (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік). 7. Звіт 
Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Ревізора Товариства (Затвердили звіт Ревізора Товариства за 
2016 рік). 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Затвер-
дили річний звіт Товариства за 2016 рік). 9.Розподіл прибутку (збитків) 
Товариства за 2016 рік (Вирішили 5% прибутку направити на формуван-
ня резервного капіталу, 95 % направити на поповнення обігових коштів). 
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізо-
ра Товариства (Вирішили не припиняти повноважень та не відкликати 
Наглядову раду та Ревізора Товариства). 11. Обрання членів Наглядової 
ради Товариства (Вирішили не обирати членів Наглядової ради Товари-
ства). 12. Обрання Ревізора Товариства (Вирішили не обрати Ревізора 
Товариства). 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з чле-
нами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди 
та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з ними (не затверджувати умови цивільно-правових 
договорів з членами Наглядової Ради Товариства та не встановлювати 
розмір їх винагороди)
6. Інформація про дивіденди За результатами звітного та 

попереднього років рішення щодо 
виплати дивідендів не прийма-
лось.

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 2207,5 2171,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1134,6 1167,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 109,4 113,2
Сумарна дебіторська заборгованість 780,3 883,1
Гроші та їх еквіваленти 180,7 5,0
Власний капітал 2117,2 2029,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 845,8 845,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 926,4 855,7
Довгострокові зобов’язання, цільове фінансу-
вання та забезпечення

21,1 33,5

Поточні зобов’язання і забезпечення 56,8 120,3
Чистий прибуток (збиток) 87,6 338,5

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РЕмоНТНо-мЕХАНIЧНИй ЗАВод 

«модуЛь»
Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон емі-
тента

Приватне акцiонерне товариство «Ремонтно-
механiчний завод «Модуль», 24592175, 
м. Київ, Дарницький р-н, 02091, Київ, 
вул. Бориспiльська,
044-566-76-71 ,

2. Дата розкриття по-
вного тексту річної ін-
формації у загально-
доступній інформаційній 
базі даних Комісії

29.03.2018

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

http://www.24592175.com.ua

4. Найменування, код 
за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми (П. І. Б. ау-
дитора - фізичної осо-
би - підприємця), якою 
проведений аудит фі-
нансової звітності

ТОВ АФ «Кволiтi Аудит», 33304128 

5. Інформація про за-
гальні збори (розділ 
заповнюється у випад-
ку, якщо емітент - акці-
онерне товариство)

Питання порядку денного:
1.Про обрання лiчильної комiсiї; 2.Про обран-
ня голови та секретаря Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ «РМЗ «Модуль»; 3.Про роз-
гляд та прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Мо-
дуль» за 2016 рiк; 4.Про розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту виконав-
чого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рiк; 
5.Про розгляд та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзора ПрАТ «РМЗ 
«Модуль» за 2016 рiк; 6.Затвердження рiчного 
звiту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2016 рiк;  
7.Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «РМЗ «Мо-
дуль» за 2016 рiк; 8.Про припинення повнова-
жень ревiзора ПрАТ «РМЗ «Модуль»; 9.Про 
обрання ревiзора ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати Головою лiчильної комiсiї – Гаври-
ленко Наталiю Миколаївну та членом 
лiчильної комiсiї Воловенко Iгоря Михайло-
вича. 2. Обрати головою Загальних зборiв 
ПрАТ «РМЗ «Модуль» Мiрошника Сергiя Ми-
колайовича та секретарем Загальних зборiв 
ПрАТ «РМЗ «Модуль» Воловенко Iгоря Ми-
хайловича 3. Затвердити звiт Наглядової 
ради про фiнансовий стан Товариства за 
2016 рiк. 4. Затвердити звiт Директора про 
результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк 5. Затвер-
дити звiт ревiзора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 
рiк. 6. Затвердити рiчний звiт ПрАТ «РМЗ 
«Модуль» за 2016 рiк.
7. Прибуток Товариства за 2016 рiк залишити 
на балансi Товариства та покрити збитки То-
вариства за минулi перiоди його дiяльностi. 
8. У зв’язку з закiнченням строку повнова-
жень ревiзора, припинити повноваження 
ревiзора Товариства Нужного Володимира 
Петровича. 9. Обрати ревiзором ПрАТ «РМЗ 
«Модуль» Нужного Володимира Петровича.
Особи, якi подавали пропозицiї до порядку 
денного вiдсутнi.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ПIВдЕН-
ТЕПЛо ЕНЕРГо моНТАж"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, 

вул. Леха Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utem-group.com

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

II. Текст повідомлення
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАЖ» (далi - АТ «ПТЕМ») вiд 17.04.2018, а саме - 
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ «ПТЕМ» Ковбик Оле-
ни Миколаївни (не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку 
з припиненням дiяльностi ревiзiйної комiсiї. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi товариства - 0,0010%. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi: 10 акцiй на суму 50,00 грн. Ковбик О.М. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї перебувала з 14.04.2017 р. по 17.04.2018 р. Нiкого 
замiсть звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАЖ» (далi - АТ «ПТЕМ») вiд 17.04.2018, а саме - 
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ «ПТЕМ» Кравченка 
Григорiя Iллiча (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку 
з припиненням дiяльностi ревiзiйної комiсiї. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi товариства - 0,0224%. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать цiй особi: 228 акцiй на суму 1140,00 грн. Кравченко Г.I. непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi чле-
на ревiзiйної комiсiї перебував з 14.04.2017 р. по 17.04.2018 р. Нiкого 
замiсть звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).

Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН-
ТЕПЛО ЕНЕРГО МОНТАЖ» (далi - АТ «ПТЕМ») вiд 17.04.2018, а саме – 
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ «ПТЕМ» Цушка Ва-
силя Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з 
припиненням дiяльностi ревiзiйної комiсiї. Частка, якою особа володiє в 
статутному капiталi товариства – 0,331%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 
належать цiй особi: 3365 акцiй на суму 16825,00 грн. Цушко В.Я. непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена 
ревiзiйної комiсiї перебував з 14.04.2017 р. по 17.04.2018 р. Нiкого замiсть 
звiльненої особи на посаду не призначено (не обрано).

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 Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «СТРАХоВА КомПАНІЯ «ПРоВІдНА»

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

«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2 Код за ЄДРПОУ емітента: 
23510137. 1.3 Місцезнаходження: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлот-
ський, 25. 1.4 Міжміський код, телефон та факс: (044) 492 18 18. 1.5 Елек-
тронна поштова адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.providna.ua 1.7 Вид особливої інформації: ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
16.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК 

«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення щодо припинення по-
вноважень членів Наглядової Ради (Протокол № 1/18 вiд 16.04.18р.), а саме:

1. Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Вес-
терлакена Віллема Якоба - представника IIC Ukraine B.V. Вестерлакен 
В.Я. згоди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному 
капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має, перебував на посаді 2 роки 9 місяців. 

2. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Косо-
гова Юрія Миколайовича - представника IIC Ukraine B.V. Косогов Ю.М. зго-
ди на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капіта-
лі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, перебував на посаді 2 роки 9 місяців.

3. Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Яков-
чук Руслани Анатоліївни - представника IIC Ukraine B.V. Яковчук р.А. згоди 
на розкриття паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, перебувала на посаді 2 роки 9 місяців.

16.04.2018р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК 
«ПРОВIДНА» (далі Товариство) було прийнято рішення щодо обрання 
членів Наглядової Ради (Протокол № 1/18 вiд 16.04.18р.), а саме:

1. Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Вестерлакена 
Віллема Якоба - представника IIC Ukraine B.V. Вестерлакен В.Я. згоди на 
розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капіталі Това-
риства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Протягом останніх п’яти років займав посади: Головний керуючий 
директор, партнер, член Правління. Обрано на посаду строком на 3 роки.

2. Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Косогова 
Юрія Миколайовича - представника IIC Ukraine B.V. Косогов Ю.М. згоди на 
розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капіталі То-
вариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Протягом останніх п’яти років займав посади: Генеральний 
директор, заступник директора. Обрано на посаду строком на 3 роки.

3. Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Яковчук Руслану 
Анатоліївну - представника IIC Ukraine B.V. Яковчук р.А. згоди на розкриття 
паспортних даних не надала, часткою в статутному капіталі Товариства не во-
лодіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протя-
гом останніх п’яти років займала посади: начальник відділу бюджетування 
Управління економіки, начальник Управління податкового планування та звіт-
ності – заступник Головного бухгалтера. Обрано на посаду строком на 3 роки.

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

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

Т.в.о. Голови Правління  о.о.Ваганова 
17.04.2018

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а та-
кож 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 «СТРАХоВА 
КомПАНІЯ «юНІВЕС»; 
32638319; Україна, 03150, м. Київ, 
вул. Велика Василькiвська, буд. 72; 
(044)-206-84-30 

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

17.04.2018

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

http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/corpupr/ 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уКРАїНСьКА ФоНдоВА бІРжА»

Річна інформація емітента  
за 2017 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 загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018р.

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

http://ukrse.com.ua/ukrajinska-
fondova-birzha/rozkrittya-informatsiji
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СумСьКИй ПРомПРоЕКТ»

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, за 2017 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ»; 
код за ЄДРПОУ 00219649; місцезна-
ходження: 40004, м. Суми, площа 
Привокзальна, буд. 9;
міжміський код та телефон: (0542) 
78-77-45, 78-70-75.

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

18.04.2018 року

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

www.promproekt.sumy.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 «уПТК», 
16476514, Семиренка, 1-Б, Київ, Свято-
шинський, 03134, Україна, 044 
407-68-27

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

18.04.2018 р.

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

16476514.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уНIВЕРСАЛьНЕ АГЕНТСТВо З ПРодАжу 

АВIАПЕРЕВЕЗЕНь»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УНIВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПРОДАЖУ 
АВIАПЕРЕВЕЗЕНЬ», 25264192, БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19-21, ЛIТЕРА А, 
м.Київ, 01030, Україна, (044) 2067571

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

18.04.2018

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

http://25264192.smida.gov.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХЛІбоЗАВод «ЗАЛІЗНИЧНИК»

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

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

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, за 2017 рік 

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧ-
НИК»; код за ЄДРПОУ 23050348; 
місцезнаходження: 42601, Сумська 
область, місто Тростянець, 
перевулок Гаївський, 2б;
міжміський код та телефон: (05458) 
6-91-01, 2-33-41.

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

18.04.2018 року

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

http://zaliznuchnuk.pat.ua/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ТоРГоВИй 
дІм "СумСьКІ добРИВА", 
32185951, 40007, Сумська область, 
Зарічний район, м. Суми, вулиця 
Черкаська, буд. 4, (0542) 640470

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

18.04.2018 року

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

www.sumy-fertilizer.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СоюЗАГРоПРомСЕРВIС»

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

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

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридич-
ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВIС», 
30598823, Україна Черкаська обл. Соснiвський р-н 18008 м. Черкаси 
вул. Смiлянська, буд.129, (0472) 63-26-17.

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗоЛоТоНIСьКА ПАРФумЕРНо-КоСмЕТИЧНА 

ФАбРИКА»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА», 
00374479, Україна Черкаська обл. Золотонiський р-н 19700 м.Золотоноша 
вул. Комунарiвська, 14, 0473753345

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018 року.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.zlata.ua
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА 
ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ 33690928
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Мiчурiна, буд. 54-А, 

офiс 119
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 581-67-82 (044) 581-67-83

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

http://mig.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 

зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Поворозник Тетяни Олегiвни (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради То-
вариства припинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Наглядової 
ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 
зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Бурлаченко Валентини Василiвни (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Наглядової ради 
Товариства припинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Наглядової 
ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 
зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Бурлаченка Миколи Миколайовича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який займав посаду Ревiзора Товариства при-
пинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Ревiзора. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 16.04.2018 р. 
(Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Балана Максима Володимировича (осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Члена 
Наглядової ради у зв'язку iз обранням членiв Наглядової ради. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник адвоката, юрист ТОВ «Україн-
ська юридична компанiя «Право». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать цiй особi: 0 акцiй. Балан М.В. є представником акцiонера Дубового Фе-
дора Кириловича, який володiє 26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, 
що складає 99,996215% вiд їх загальної кiлькостi акцiй.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 
16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Шевченка Дмитра 
Валерiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради у зв'язку iз обранням членiв На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
помiчник адвоката АО «Всеукраїнська асоцiацiя адвокатiв», провiдний 
юрисконсульт Юридичного департаменту Нацiонального банку України, 
провiдний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Головного 
територiального управлiння юстицiї в Одеськiй областi, головний спецiалiст 
Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України. 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Шевченко Д.В. 
є представником акцiонера Дубового Федора Кириловича, який володiє 
26422 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,996215% вiд їх 
загальної кiлькостi акцiй.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 
16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Бойчук Iрина Пилипiвна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 
Ревiзора, у зв'язку iз обранням Ревiзора. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
обрано особу: строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: бухгалтер ТОВ «Укратом Сервiс», головний бухгалтер 
ТОВ «КУА «Перша Iнвестицiйно-Промислова Група» Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

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 Воробйов Якiв Анатолiйович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «мIжНАРодНА IНВЕСТИЦIйНА ГРуПА»

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИЯНИ»,
код за ЄДРПОУ 00308169, місцезнаходження: 04073, м. Київ, пр-т Сте-

пана Бандери, 9, тел./факс (044)5370205, електронна адреса: marchenko@
forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет для додаткового роз-
криття інформації: kyjany.kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої 
інформації емітента про зміну складу посадових осіб. Загальними збо-
рами акціонерів 17.04.2018 (протокол №1 від 17.04.2018) у зв'язку зі зміною 
типу акціонерного товариства з публічного на приватне проведено переви-
бори органів управління та контролю та прийнято наступні рішення:

І. Діючих членів Правління без змін у персональному складі переобрано 
на повторний термін строком на 5 років:

1.Голова Правління - Марченко Валентина Василiвна (займає посаду з 
18.04.2008, частка в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій, не 
працює та не займає посад на інших підприємствах);

2.Член Правління - Кобилинська Наталiя Миколаївна (займає посаду з 
18.04.2008, частки в статутному капіталі емітента не має, працює головним 
бухгалтером ПАТ «Кияни» з 18.04.2008, не працює та не займає посад на 
iнших підприємствах);

ІІ. Зменшено кількісний склад Наглядової Ради з 5-ти до 3-х осіб. При-
пинено повноваження 2-х членів Наглядової Ради Старожукової Аліни Аль-
бертівни та Нінько Ірини Олександрівни (обидві займали посади з 
14.04.2017, частки в статутному капіталі емітента не мають). Решту членів 
Наглядової Ради без змін у персональному складі переобрано на повтор-
ний термін строком на 3 роки: 

1.Голова - Баленко Ігор Миколайович (займає посаду з 2003, акціонер, 
частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція, попередні посади: 
2006-2016 - ПрАТ «Фуршет», Голова Наглядової ради; з 2005 до сьогодні 
основне місце роботи - ПрАТ «Універсам №7» (м. Київ, вул. Кибальчи-

ча,  буд. 11-А), Голова Наглядової ради);
2.Член - Баленко Олександр Миколайович (займає посаду з 2003, акці-

онер, частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція, попередні 
посади: 2001-2017 - ТОВ «Агрокомплекс «Едельвейс», директор; на даний 
час пенсіонер, інших посад не займає);

3.Член - Школьнік Володимир Якович (займає посаду з 2002, акціонер, 
частка в статутному капіталі емітента - 41,5386% - 267633 акцій, основне 
місце роботи з 2002 до сьогодні - ПАТ «Славутич» (м. Київ, вул. М.Пимо-
ненка, 13), Голова Наглядової ради.

ІІІ. Діючих членів Ревізійної комісії без змін у персональному складі пе-
реобрано на повторний термін строком на 5 років:

1.Голова - Погребняк Владислав Григорович (займає посаду з 
15.04.2016, частки в статутному капіталі емітента не має, основне місце 
роботи з 20.04.2013 до сьогодні - ПрАТ «Фуршет» (м. Київ, вул. Ярослав-
ська, 56-А), Член Наглядової ради); з 09.08.2016 по даний час - ТОВ «Рі-
тейл Тренд» (м. Київ, вул. Ярославська, 56-А), директор-розпорядник із 
страхування;

2.Член - Савкіна Тетяна Леонідівна (займає посаду з 15.04.2016, частки 
в статутному капіталі емітента не має, попередні посади: 2010-2014 - 
ПрАТ «Фуршет», фінансовий директор, комерційний директор; з 18.03.2014 
до сьогодні основне місце роботи - ТОВ «РІТЕЙЛ ТРЕНД» (м. Київ, 
вул. Ярославська, 56-А), комерційний директор комерційної дирекції; з 
13.11.2015 до сьогодні – ТОВ «Скай Сіті Груп» (м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 25), директор (за сумісництвом). 

Усі перелічені посадові особи не мають непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не 
надали. Голова правління Марченко В.В. підтверджує достовірність інфор-
мації та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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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 «МIЖНАРОДНА 
IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА»

2. Код за ЄДРПОУ 33690928
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця 

Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 581-67-82 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса office@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mig.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв - 16.04.2018 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру 

правочинiв - договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi 
господарськi договори.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 53591.6 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 53591.6 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 26 423 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-

гальних зборах – 26 423 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

26 423 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення 0 шт.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Воробйов Якiв Анатолiйович
Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мIжНАРодНА IНВЕСТИЦIйНА ГРуПА»

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 «МIЖНАРОДНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 36285564
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця 

Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 278-60-14
5. Електронна поштова адреса office@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mek.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинiв - 16.04.2018 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру 

правочинiв - договори позики, поставки, купiвлi-продажу, будь-якi iншi 
господарськi договори.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 12025 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 12025 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 400 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за-

гальних зборах – 400 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 

400 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття 

рiшення 0 шт.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади дубовой олександр Федорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мIжНАРодНА ЕНЕРГЕТИЧНА КомПАНIЯ»

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 
"КРЕмЕНЧуЦьКА КоНдИТЕР-
СьКА ФАбРИКА "РоШЕН", 
00382191
Полтавська обл., Крюкiвський р-н, 39600, 
м. Кременчук, вул. Iгоря Сердюка, б. 57 
(0536) 75-74-00

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

18.04.2018

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

http://krcf.roshen.com/

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменуван-
ня емітента, код за 
ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський 
код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ПРоЕКТНИй ТА НАуКо-
Во - доСЛІдНИй ІНСТИТуТ По 
ГАЗоПоСТАЧАННю, ТЕПЛо-
ПоСТАЧАННю ТА КомПЛЕКСНо-
му бЛАГоуСТРою мІСТ І СЕЛИЩ 
уКРАїНИ «уКРНдIІНжПРоЕКТ», 
03329031, Тургенєвська, 38, м.Київ, 
Шевченкiвський, 01054, Україна, 044-486-32-78

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

18.04.2018

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

http://ukrndiingproekt.com.ua/
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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 "МIЖНАРОДНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 36285564
3. Місцезнаходження 01014, мiсто Київ, вулиця 

Мiчурiна, буд. 54-А, офiс 119
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 278-60-14 
5. Електронна поштова адреса office@mek.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://mek.in.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 

зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Бурлаченка Миколи Миколайовича (особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), який займав посаду Голови Наглядової 
ради Товариства припинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Нагля-
дової ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 
зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Поворозник Тетяни Олегiвни (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних), яка займала посаду Члена Наглядової ради То-
вариства припинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Наглядової 
ради у повному складi. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними 
зборами 16.04.2018 р. (протокол № 1 вiд 16.04.2018 р.). Повноваження по-
садової особи Воробйова Якова Анатолiйовича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який займав посаду Ревiзора Товариства 
припинено, у зв'язку iз припиненням повноважень Ревiзора. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0.25%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 2406.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 
14.04.2017р. по 16.04.2018р.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 
16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Масляка Олександра 

Маркiяновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) об-
рано на посаду Члена Наглядової ради у зв'язку iз обранням членiв На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: строком на 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Пер-
ший заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства 
«Мiжнародна енергетична компанiя», радник Генерального директора Дер-
жавного пiдприємства «Зоря-Машпроект», Голова правлiння Приватного 
акцiонерного товариства «Мiжнародна енергетична компанiя». Розмiр па-
кета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Масляк О.М. є пред-
ставником акцiонера ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», яка володiє 
399 шт. простих iменних акцiй Товариства, що складає 99,75% вiд їх за-
гальної кiлькостi акцiй.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 
16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Воробйова Якова 
Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
обрано на посаду Члена Наглядової ради у зв'язку iз обранням членiв На-
глядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.25%. 
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2406.25 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 
особу: строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: президент ПрАТ «Мiжнародна iнвестицiйна група», 
головний спецiалiст Одеського територiального вiддiлення АМКУ, викла-
дач кафедри математики та iнформатики Iзмаїльського державного 
гуманiтарного унiверситету. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй 
особi: 1 акцiя.

Рiшення про обрання прийнято рiчними Загальними зборами 
16.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 16.04.2018 року). Поворозник Тетяну 
Олегiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 
на посаду Ревiзора, у зв'язку iз обранням Ревiзора. Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який обрано особу: строком на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «Мiжнародна 
iнвестицiйна група». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 
0  акцiй.

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 дубовой олександр Федорович

Голова правлiння (під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.04.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “мIжНАРодНА ЕНЕРГЕТИЧНА КомПАНIЯ”

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

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Шепетівський деревообробний комбінат», 00273945, Степана 
Бандери,61, м.Шепетівка, Хмельницька, 30400, (03840) 4-04-72

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ШЕПЕТІВСьКИй дЕРЕВообРобНИй КомбІНАТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» 

(код за ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-56. Електронна 
поштова адреса – yavir@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет  - www.yavir.kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про при-
йняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчи-
нення яких є заінтересованість.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 17.04.18р. прийнято рішення про надання зго-

ди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності – 
2295 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій – 375715 шт., кіль-

кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-
рах – 371072 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення - 5880 шт., «проти» – 0 шт.

Рішення прийнято стосовно наступних правочинів: 1) Ринкова вар-
тість послуг – 140,6 тис. грн. Співвідношення* – 6,12%; 2) Ринкова вар-
тість послуг - 32 тис. грн. Співвідношення* – 1,39%; 3) Ринкова вар-
тість послуг - 637 тис. грн. Співвідношення* – 27,76%; 4) Ринкова 
вартість послуг - 541 тис. грн. Співвідношення* – 23,57%.

* - Співвідношення ринкової вартості майна або послуг до вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності.

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

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

директор Строкоус м.К.  17.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дЕРЕВообРобНИй ЗАВод «ЯВІР» 
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ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВоПАВЛІВСьКИй ГРАНІТНИй  

КАР’єР»
Приватним акціонерним товариством «Новопавлівський гранітний 

кар’єр» під час опублікування особливої інформації у Бюлетені «Відо-
мості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 71 
від 13 квітня 2018 року розміщено не в повному обсязі інформації в по-
відомленні про зміну складу посадових осіб емітента та про зміну типу 
акціонерного товариства, а саме відсутні розділи І «Загальні відомості» 
та III «Підпис», передбачені Додатком 28 до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03 груд-
ня 2013 року.

Враховуючи зазначене, доповнюємо повідомлення про виникнення 
особливої інформації опублікованої у Бюлетені «Відомості Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 71 від 13 квітня 2018 року 
наступним змістом:

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292304
3. Місцезнаходження: 53282, Дніпропетровська область, Нікополь-

ський р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-17-51
5. Електронна поштова адреса:vat_ngk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
3.Підпис

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

Виконавчий директор  Івженко марина олександрівна 

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292304
3. Місцезнаходження: 53282, Дніпропетровська область, Нікополь-

ський  р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-17-51
5. Електронна поштова адреса:vat_ngk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
3.Підпис

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

Виконавчий директор  Івженко марина олександрівна 

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ: 00292304
3. Місцезнаходження: 53282, Дніпропетровська область, Нікополь-

ський р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-17-51
5. Електронна поштова адреса:vat_ngk@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства.
3.Підпис

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

Виконавчий директор  Івженко марина олександрівна

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГоРИЗоНТ»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ГоРИЗоНТ», 14308635, 19001, Черкаська обл, 
Канiвський район, м. Канiв, вул. Енергетикiв, буд. 118, (04736)3-81-16,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: gorizont.pat.ua

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «IВАНIВСьКИй ЛьоНоЗАВод»
2. Код за ЄДРПОУ: 00306319
3. Місцезнаходження: 15432, Чернігівська обл. , С.IВАНПУТЬ, 
вул. Молодiжна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (04659)24331 (04659)20156
5. Електронна поштова адреса: lnozavod@ekolen.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00306319.emitents.org
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
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 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітен-

та (у 
відсо-
тках)

11.04.2018 припинено 
повнова-

ження

Дирек-
тор

Киянська 
Валентина 

Iванiвна

НК 321248
25.09.1997 

Семенiвський РВ 
УМВС України в 

Черiнiгiвськiй обл

0

Зміст інформації:
Припинення повноважень посадової особи затверджено на засiданнi 
наглядової ради Протокол №9 вiд 11.04.2018 року у зв’язку iз 
закiнченням термiну обрання. На посадi перебувала 6 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Акцiями товариства не володiє.
11.04.2018 призна-

чено
Дирек-

тор
Киянська 

Валентина 
Iванiвна

НК 321248
25.09.1997 

Семенiвський РВ 
УМВС України в 

Черiнiгiвськiй обл

0

Зміст інформації:
Призначення посадової особи затверджено на засiданнi наглядової ради 
Протокол №9 вiд 11.04.2018 року. Призначається строком на 3 роки . 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду директора ПрАТ «IВАНIВСЬКИЙ 
ЛЬОНОЗАВОД».
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акцiями товариства не володiє.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Киянська Валентина Iванiвна
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.04.2018
(дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «СПЕКТР-СмIЛА»
2. Код за ЄДРПОУ: 22794087
3. Місцезнаходження: 20708 Черкаська область Смiлянський район міс-

то Смiла, вулиця Мазура будинок 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)41094, 41094
5. Електронна поштова адреса: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Стату-

ту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»від 
16.04.2018 року протокол № 1 обрано Наглядову раду ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» 
у складі 3 осіб, а саме Головою Наглядової ради Шипа Анатолія Григоровича, 
згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не 
отримано. Особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Шип А. Г. є представником акціонера «юридичної особи» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ - 34382689, місцез-
находження: вул. Мазура, буд. 24, оф.корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 
20708) частка в статутному капіталі товариства 99,997583%. Особа обрана на 
посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: директоа ТОВ»ВКП»Спектр». Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА»від 16.04.2018 року протокол № 1 обрано Наглядову раду 
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової ради 
Харченка Ігоря Георгійовича, згоди посадової особи на розкриття інформа-
ції щодо паспортних даних не отримано. Особа не є акціонером емітента і 
не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Харченко І. Г. є пред-
ставником акціонера «юридичної особи» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СПЕКТР» (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 
24, оф.корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному 
капіталі товариства 99,997583%. Особа обрана на посаду терміном на 3 
роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: поміч-
ник директора ПАТ «Спектр-Сміла». Посадова особа непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. 

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА»від 16.04.2018 року протокол № 1 обрано Наглядову раду 
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» у складі 3 осіб, а саме Членом Наглядової ради 
Волошина Олега Володимировича, згоди посадової особи на розкриття ін-
формації щодо паспортних даних не отримано. Особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Волошин О. В. 
є представником акціонера «юридичної особи» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазу-
ра, буд. 24, оф.корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в 
статутному капіталі товариства 99,997583%. Особа обрана на посаду тер-
міном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років:начальник КТБ ПАТ «Спектр-Сміла». Посадова особа непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА»від 16.04.2018 року протокол № 1 припинено повноваження Вико-
навчого органу товариства - Дирекції, а саме Генерального директора Во-

лошина Володимира Євгенійовича, згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення 
повноважень: у зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової 
редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 
31.10.2017 року до 16.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА»від 16.04.2018 року протокол № 1 припинено повноваження Вико-
навчого органу товариства - Дирекції, а саме Директора з виробничих пи-
тань - головного інженера Івлєва Сергія Дмитровича, згоди посадової 
особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Під-
става для припинення повноважень: у зв'язку зі зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером 
емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа пе-
ребувала на посаді з 31.10.2017 року до 16.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА»від 16.04.2018 року протокол № 1 припинено повноваження Вико-
навчого органу товариства - Дирекції, а саме Фінансового директора - го-
ловного бухгалтера Кириченко Галини Анатоліївни, згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава 
для припинення повноважень: у зв'язку зі зміною типу товариства та за-
твердженням нової редакції Статуту. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа пере-
бувала на посаді з 31.10.2017 року до 16.04.2018 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА» від 16.04.2018 року протокол № 1 обрано колегіальний Виконав-
чий орган товариства - Дирекцію ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» в кількості 3 осіб, 
а саме: обрано Генеральним директором Волошина Володимира Євгенійо-
вича, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних 
даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду термі-
ном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти ро-
ків: Директор, Голова Правління, генеральний директор. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА» від 16.04.2018 року протокол № 1 обрано колегіальний Виконав-
чий орган товариства - Дирекцію ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» в кількості 3 осіб, 
а саме: обрано Директором з виробничих питань - головного інженера Івлє-
ва Сергія Дмитровича, згоди посадової особи на розкриття інформації, 
щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емі-
тента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства.Особа обрана 
на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції 
Статуту, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СПЕКТР-
СМІЛА» від 16.04.2018 року протокол № 1 обрано колегіальний Виконав-
чий орган товариства - Дирекцію ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» в кількості 3 осіб, 
а саме: обрано Фінансовим директором - головного бухгалтера Кириченко 
Галину Анатоліївна, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо 
паспортних даних не отримано. Посадова особа не є акціонером емітента 
і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на 
посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: головний бухгартер. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

2. Генеральний директор Волошин Володимир євгенійович 
17.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» (код за 
ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. 
Телефон (факс) – (044) 486-79-56. Електронна поштова адреса – yavir@artem.
ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.yavir.kiev.ua. Вид особливої інфор-
мації – відомості про надання згоди на вчинення значного правочину.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 17.04.18р. прийнято рішення про надання згоди на 

вчинення значного правочину на постачання технічних та інших засобів ре-
абілітації. Ринкова вартість послуг 2377 тис. грн. Вартість активів за дани-

ми останньої річної фінансової звітності – 2295 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності – 103,57%. Загальна кількість голо-
суючих акцій – 375715 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах – 371072 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення - 371072 шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

директор               Строкоус м.К.  17.04.18р.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дЕРЕВообРобНИй ЗАВод «ЯВІР» 
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-

РИСТВо «ГоСПРоЗРАХуНКоВА бАЗА мАТЕРIАЛьНо-
ТЕХНIЧНоГо ПоСТАЧАННЯ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00388629;
3. Місцезнаходження: 18003, Україна, Черкаська область, мiсто 

Черкаси, вулиця Добровольського, будинок 3;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-38-00, (0472) 71-38-00;
5. Електронна поштова адреса: info@gbmtp.pat.ua; kyrtasn@ukr.

net;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: gbmtp.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

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

17.04.2018р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол 
№ 1/2018 вiд 17.04.2018р.) згiдно ч.3 ст.70, пiдпункту 22 ч.2 ст. 33 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 23 п.8.5.2. 
роздiлу 8 Статуту Товариства, прийнято рiшення попередньо надати 
згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товари-
ством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього 
рiшення, наступного характеру: - кредитнi та депозитнi угоди, або 
змiни до них; - угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням вико-
нання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або 
iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, 
поруки тощо); - угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення 
iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кре-
дитних договорiв та договорiв їх забезпечення; - угоди щодо розпоря-
дження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплат-

ної передачi, дарування, страхування); - угоди щодо розпорядження 
рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також 
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 
безоплатної передачi, дарування, страхування);

- договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та допо-
внення до них та пов’язанi з ними угоди; - цивiльно-правовi угоди щодо 
придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших 
суб’єктах господарювання; - угоди будiвельного пiдряду, лiзингу; - уго-
ди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного харак-
теру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; - уго-
ди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; - договори комерцiйної 
концесiї та спiльної дiяльностi; - договори позики; - договори поставки, 
купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, за-
пасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi 
необхiднi для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Сукуп-
на гранична вартiсть значних правочинiв: 10 000 тис. грн. Вартiсть 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 
1121.0 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв 
до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi товариства – 892.06 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
- 1824859 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi 
у загальних зборах - 913430 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що прого-
лосували «за» прийняття рiшення - 913430 шт. (100 % вiд загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загаль-
них зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, та 
50,06 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi). Кiлькiсть голосу-
ючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 шт.

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

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

2. Найменування посади директор Курта Свiтлана миколаївна 
17.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГоСПРоЗРАХуНКоВА бАЗА мАТЕРIАЛьНо-ТЕХНIЧНоГо ПоСТАЧАННЯ»

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 «ПЕРЕСуВНА мЕХАНIЗоВАНА КоЛо-
НА №42»;

2. Код за ЄДРПОУ: 01036610
3. Місцезнаходження: 18036, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, Про-

спект Хiмiкiв, будинок 12;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 65-41-95; (0472) 65-39-67;
5. Електронна поштова адреса: info@pmk42.pat.ua,
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pmk42.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

17.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну повноважень, 
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.), з 17.04.2018р., припинено повноваження: Голова Наглядової 
ради: Рябокiнь Микола Iванович. Посадова особа не надала згоди на опри-
людення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному 
капiталi емiтента 1.0954%. Перебував на посадi з 24.04.2015р. по 17.04.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну повноважень, 
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.), з 17.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової 
ради: Рябокiнь Олег Миколайович. Посадова особа не надала згоди на опри-
людення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi 
емiтента 26.9159%. Перебував на посадi з 24.04.2015р. по 17.04.2018р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну повноважень, 
рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.), з 17.04.2018р., припинено повноваження: Член Наглядової 
ради: Боримська Наталiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на опри-
людення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi 
емiтента 5.3826%. Перебувала на посадi з 24.04.2015р. по 17.04.2018р. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2018р. у зв’язку з закiнченням 3-рiчного термiну повноважень, 

рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4/2018 вiд 17.04.2018р.), 
з 17.04.2018р., припинено повноваження: Директор: Рябокiнь Iван Микола-
йович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних да-
них. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 25.0121%. 
Перебував на посадi з 24.04.2015р. по 17.04.2018р. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 4/2018 вiд 17.04.2018р.), 
з 17.04.2018р., обрано: Голова Наглядової ради - акцiонер: Рябокiнь Микола 
Iванович. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. 
Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 1.0954%. Обрано на 
3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: пенсiонер. Посадова 
особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.), з 17.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: 
Рябокiнь Олег Миколайович. Посадова особа не надала згоди на оприлю-
дення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному 
капiталi емiтента 26.9159%. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади 
за останнi п’ять рокiв: Головний економiст. Посадова особа емiтента непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2018 вiд 
17.04.2018р.), з 17.04.2018р., обрано: Член Наглядової ради - акцiонер: Бо-
римська Наталiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на оприлюден-
ня паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi 
емiтента 5.3826%. Обрано на 3 роки. Попереднi обiйманi посади за останнi 
п’ять рокiв: Головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4/2018 вiд 17.04.2018р.), 
з 17.04.2018р., обрано: Директор: Рябокiнь Iван Миколайович. Посадова особа 
не надала згоди на оприлюдення паспортних даних. Розмiр пакета акцiй та 
частка в статутному капiталi емiтента 25.0121%. Обрано на 3 роки. Попереднi 
обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Директор. Посадова особа емiтента не-
погашеної 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 директор Рябокiнь Iван миколайович 
17.04.2018
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СПЕКТР-СмIЛА»

2. Код за ЄДРПОУ: 22794087
3. Місцезнаходження: 20708 Черкаська область Смiлянський район міс-

то Смiла, вулиця Мазура будинок 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (04733)41094, 41094
5. Електронна поштова адреса: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.

net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
16.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів 

ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» (протокол №1 від 16.04.2018 року) прийнято рішен-

ня про надання згоди про вчинення значних правочинів.
Предмет правочину: реалізація необоротних активів.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 

10 000 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 37 127 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 27 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 126 620 000 штук; кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
126 620 000  голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 
126 620 000 голосів та «проти»: 0 голосів. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину пе-
редбачені законодавством.

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

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

2. Генеральний директор Волошин Володимир євгенійович 
17.04.2018

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТоВАРИСТВо «ГРАФIЯ уКРАїНА»
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, 

будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, -
5. Електронна поштова адреса: 02469333@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraina.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рiшенням Ревізійної Комісії ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ГРАФIЯ УКРАЇНА» (надалi - «товариство» або «емiтент») вiд 

17  квiтня 2018 року, Протокол № 17-04/2018, обрано: Головою Ревiзiйної 
Комiсiї товариства - пані Солодку Оксану Iванiвну, посадова особа не нада-
ла згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціоне-
ром емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа 
обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати прове-
дення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третьо-
го року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Реві-
зійної Комісії ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» можуть припинятись достроково 
або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Стату-
том ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» та чинним законодавством. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець відділу фінансово-
го контролю та аналізу, начальник відділу фінансового контролінгу та ана-
лізу емітента; ТОВ «ММ Пекеджінг Україна» начальник відділу фінансового 
контролінгу та аналізу; посадова особа непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правлiння Пономар Володимир Васильович 18.04.2018

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента: ПАТ «Козелецький льонозавод» за 
2017 рік. Код за ЄДРПОУ 00306331, 17000, Чернігівська обл., Козелець-
кий р-н, Козелець, вул..Соборності, 121-А; Телефон: (04646) 42121. Річ-
на інформація розкрита у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР 18 квітня 2017 року. 

Річна інформація розміщена на сторінці http://smida.gov.ua/db/
participant/00306331 в мережі Інтернет. Аудиторська фірма, якою про-
ведений аудит фінансової звітності : ТОВ Аудиторська фірма «Порада», 
код за ЄДРПОУ 22820910. Загальні чергові збори товариства проведено 
14.04.2017 року, кворум 72.64 %. Порядок денний: 1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання го-
ловуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3 .За-
твердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; затвердження порядку голосування на зборах. 4. Визначен-
ня порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумуля-
тивного голосування. 5. Звiт директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 6. Звiт наглядової ради 

про роботу за 2016 рiк. Проект рiшення: Затвердити звiт наглядової 
ради про роботу за 2016 рiк. 7. Звiт ревiзора про перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2016 
фiнансового року. Висновок ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 8. При-
йняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту 
правлiння, звiту ревiзора. 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 
2016 рiк. 10. Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товари-
ства за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 11. Про списання основних 
засобiв (споруд) та їх реалiзацiю. 12. Визначення основних напрямкiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Доповнення до порядку денного 
зборiв не надавались. Питання порядку денного розглянутi, прийнятi 
вiдповiднi рiшення. (Затверджено звiт Директора, Наглядової ради, 
Ревiзора, рiчний звiт та баланс Товариства. Збитки за звiтний рiк та 
попереднi перiоди будуть покриті за рахунок прибутку майбутнiх 
перiодiв). Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачува-
лись.

ПАТ «КоЗЕЛЕЦьКИй ЛьоНоЗАВод»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«дЕРЕВообРобНИй ЗАВод «ЯВІР» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Деревообробний завод «Явір» (код 
за ЄДРПОУ 19026166). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 2/10. Телефон (факс) – (044) 486-79-56. Електронна поштова адреса – 
yavir@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.yavir.kiev.ua. Вид 
особливої інформації – відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.Текст повідомлення
Загальними зборами 17.04.18р. прийнято рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів на виготовлення продукції на 
граничну сукупну вартість 3000 тис. грн. Вартість активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 3353 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 89,47%. Загальна кількість голосуючих акцій – 
375715 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах – 371072 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували 
«за» прийняття рішення - 371072 шт., «проти» – 0 шт. 

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

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

директор   Строкоус м.К.  17.04.18р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «IНКОТРАНС»
2. Код за ЄДРПОУ: 00450944
3. Місцезнаходження: 18036 Черкаська область Соснiвський район 

мiсто Черкаси, вулиця Академика Корольова будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 66-07-75, 66-07-75
5. Електронна поштова адреса: 00450944@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://inkotrans.emitents.net.
ua/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Наказом ПрАТ «ІНКОТРАНС» № 1-К від 16.04.2018 року звільнено 

з посади головного бухгалтера Залозну Валентину Iванiвну (підстава 
для звільнення: у зв’язку зі смертю), згоди посадової особи на роз-
криття паспортних даних, не отримано. Особа не володіла часткою у 
статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 7 років. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не мала. Обов'язки головного бухгалтера товариства покладені 
на Директора товариства. 

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

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

2. директор Крижнiй Вiталiй олексiйович 17.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «IНКоТРАНС»

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИїВХЛIб» 
Код за єдРПоу 00381574.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента) 

1. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, Межигiрська, 83
2. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2777031
3. Електронна поштова адреса: v.gorbatyuk@khleb.com.ua
4. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://emitent.tetra-studio.com.ua/kievhleb
Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень члена Правлiння 
ПАТ «КИЇВХЛIБ» Горбатюк Валентини Iванiвни прийнято 17.04.2018 року 
на засiданнi Наглядової ради ПАТ «КИЇВХЛIБ», протокол №04/18 та у 
вiдповiдностi до п. 8.104. чинного Статуту Товариства.

Паспорт, серiя №: Згоду про надання iнформацiї щодо паспортних да-
них не надано.

Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Обiймала посаду з 15. 10.2015 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РЕєСТР-ЦЕНТР»

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

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «Реєстр-Центр», 23834647, вул. Володимирська,109, 
м. Хмельницький, Хмельницька обл. 29000, (0382) 70-20-63

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: www.reestr-centr.com.ua

ПрАТ «IРПIНьмАШ»
Річна інформація емітента  

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

ПрАТ «Iрпiньмаш», 00240135, 08200, 
Iрпiнь, Садова, 94 04597-5-50-38.

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

19.04.2018

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

http://emitent.tetra-studio.com.ua/im.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уВТК»

Річна інформація емітента цінних паперів 
 за 2017 рік

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

Приватне акціонерне 
товариство «УВТК» 
20789900, 79034, м. Львів, 
вул. Навроцького, 6 (032) 
2400505

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

17.04.2018 року 

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

http://uvtk. informs.net.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ФIРмА «ФуН-
дАмЕНТ», 01416332, вул. Раїси 
Окiпної, буд. 4-Б, м. Київ, Днiпровсь-
кий р-н, 02002, УКРАЇНА, (044) 220-35-01

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

19.04.2018

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

foundament.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
ВоЛИНСьКА ВИРобНИЧо-ТоРГоВЕЛьНА 

ФIРмА «СВIТЯЗь»
Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

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

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство Во-
линська виробничо-торговельна фiрма «Свiтязь», 01527123, 43010, Во-
линська обл., м.Луцьк, вул.Мельнична,13 (0332) 24-23-47

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.svitajzj.at.ua
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «ФIРмА ЕЛIПС», 19046619, 67725 Одеська обл. Бiлгород  - 
Днiстровський р-н с. Салгани вул. Шабська, 1 Б, (04849) 6-08-07. 
2.  Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:  
www.packgroup.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФIРмА ЕЛIПС»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-
ВАРИСТВо «одЕСьКИй ЗАВод оЗдобЛюВАЛьНИХ мАТЕРIАЛIВ», 
00291411, 65031 м. Одеса Київське шосе буд. 5, (048) 738-69-30. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «одЕСьКИй ЗАВод оЗдобЛюВАЛьНИХ мАТЕРIАЛIВ»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-
міський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «оВIдIоПоЛьСьКИй АГРобуд», 03578751, 67801 
Одеська обл. смт Овiдiополь вул. Одеська, буд. 16, (04851) 31242. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 18.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію: ovidiopolagrobud.pat.ua. 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТоВ «ПРоФАудИТ», 36921215. 5. Інформація про загальні збори: 
Черговi збори вiдбулися 27.04.2017. Порядок денний зборiв затверджено На-
глядовою радою. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного 
зборiв з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не 
проводились. Перелiк питань, що розглядався на зборах: 1. Обрання голови та 
членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень.  
2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку 
проведення загальних зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення 

бюлетеня (iв) для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту 
правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту. 6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства 
за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. 7. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8. Порядок розподiлу прибутку Товариства 
за 2016 рiк, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування 
вимог законодавства України. 9. Припинення повноважень членiв Наглядової 
ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Затвер-
дження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-
ства, та обрання особи, яка уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 
12. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення уповноваже-
них осiб для пiдписання нової редакцiї Статуту та внесення запису до Єдиного 
державного реєстру. 13. Прийняття рiшення про лiквiдацiю контролюючого орга-
ну Товариства, припинення повноважень Ревiзора Товариства. Питання поряд-
ку денного усi розглянутi та прийнято рiшення 100% голосiв «за», якi зареєстру-
вались для участi в зборах, окрiм 10 питання по якому проводилось 
кумулятивне голосування. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звіт-
ного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні па-

пери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ»; Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ– 00190644; Місцезнаходження – 65005 м. Одеса вул. Болгарська 
буд. 64; Міський код, телефон та факс - (048) 750-49-73 750-47-85; Елек-
тронна поштова адреса - odessa@bruht.com.ua; Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації – http://00190644.smida.gov.ua; Вид особливої інформації - Відомості 
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. 

2. Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів ПАТ «ВТОР-
МЕТ» (надалi - Товариство), якi вiдбулись 17.04.2018р. прийнято рiшення: 

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством у процедурі фінансової реструктуризації грошово-
го зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договором про заміну первіс-
ного зобов’язання новим зобов’язанням (новація) №1 від 21.07.2017 року, 
укладеного між Товариством та АТ «Ощадбанк», відповідно до Закону 
України «Про фінансову реструктуризацію», а саме на укладення з 
АТ  «Ощадбанк»:

1. відповідних додаткових договорів (договорів про внесення змін) до 
договорів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «УКР-
ВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Договором про новацію, а саме: 
іпотечного договору від 21.07.2017 № 5; договору застави транспортних за-
собів від 21.07.2017 № 5;

2. нових іпотечних договорів належного Товариству нерухомого майна, 
майнових прав на нерухомість та/або нових договорів застави рухомого 
майна; 

3. договору поруки, де Товариство виступатиме поручителем; Вищевка-
зані значні правочини з АТ «Ощадбанк» можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дня прийняття цього рішення Загальними зборами 
акціонерів, а саме – з 17 квітня 2018 року до 30 квітня 2019 року, в межах їх 
граничної сукупної вартості – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) дола-
рів США включно або еквіваленту в національній валюті України за курсом 
валют, встановленим Національним банком України на момент укладення 
таких правочинів. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 
1304463,95 тис.грн. (курс НБУ на 17.04.2018р. 1 долар США – 26,089279 грн.) 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить – 141375 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi становить – 922,6978%. Загальна кiлькiсть голосуючих 
акцiй – 14 176 723 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для 
участi у загальних зборах – 13941772 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» прийняття рiшення – 13941772 штуки. Кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук. - 
Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів 
будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, до-
говорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об’єктів нерухомого та 
рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у меж-
ах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 
(п’ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній 
валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим На-
ціональним банком України на момент укладення таких правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними 
зборами (а саме з 17 квітня 2018 року) до дати проведення наступних чер-
гових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 року, та уповно-
важити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення 
істотних умов укладання Товариством таких правочинів. Гранична сукупна 
вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 1304463,95 тис.грн. (курс НБУ на 
17.04.2018р. 1 долар США – 26,089279 грн.) Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить – 141375 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить  – 922,6978%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 14 176 723 штуки. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах  – 13941772 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 
прийняття рiшення – 13941772 штуки. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що про-
голосували «проти» прийняття рiшення – 0 штук. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом Товариства не визначенi. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Голова правлiння (Генеральний директор) 
_____________ С.М. Бабаджанян 

м.п. 17.04.2018р.

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВТоРмЕТ»
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації ( 

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

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

1.Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«ВЕПР»

2.Код за ЄДРПОУ: 03118216
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київ-

ська, 64
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-19-11
5.Електронна поштова адреса: atpdp@meta.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.vepr.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕПР» (протокол 
від 17.04.18.) у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства:

1. Припинено повноваження:
- Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича, паспорт КО 

855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.03.11. 
На посаді перебував з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета акцій 
ПАТ «ВЕПР» - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що стано-
вить 65,90205% в статутному капіталі емітента;

- Голови Наглядової ради Пилипенка Андрія Володимировича, паспорт 
КО 082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
03.03.2000. На посаді перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір пакета ак-
цій ПАТ «ВЕПР» - 126847 акцій на загальну суму 31711,75 грн., що стано-
вить 7,5164% в статутному капіталі емітента;

- члена Наглядової ради Коваля Віктора Петровича, паспорт КО 372793 
Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.06.2002. На посаді 
перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 2000 
акцій на загальну суму 500,0 грн., що становить 0,1185% в статутному капі-
талі емітента;

- члена Наглядової ради Солов'я Олександра Олександровича, паспорт 
КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Пол-
тавській обл. 01.03.99. На посаді перебував з 28.04.15. по 17.04.18. Розмір 
пакета акцій ПАТ «ВЕПР» - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що стано-
вить 0,000593% в статутному капіталі емітента;

- Голови Ревізійної комісії Пилипенко Богдана Володимировича, пас-
порт КО 082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
07.03.2000. На посаді перебував з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета ак-
цій ПАТ «ВЕПР» - 70 546 акцій на загальну суму 17636,50 грн., що стано-
вить 4,18026% в статутному капіталі емітента;

- члена Ревізійної комісії Сиротко Ольги Михайлівни, паспорт КО 183279 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.12.2000. На 
посаді перебувала з 04.04.17. по 17.04.18. Розмір пакета акцій ПАТ «ВЕПР»  - 
10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному 
капіталі емітента.

2. Обрано Директором Товариства строком на 5 років (до проведення 
річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича, паспорт КО 
855725 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 30.03.11. 
Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 24.05.11. - Директор 
ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - Директор Товариства. Розмір пакета акцій емі-
тента - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що становить 
65,90205% в статутному капіталі емітента;

Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення 
річних Загальних зборів):

- член Наглядової ради Пилипенко Андрій Володимирович, паспорт КО 
082917 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
03.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 30.03.12. 
Голова Наглядової ради ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - член Наглядової ради 
Товариства. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.18.) 
обрано Головою Наглядової ради Товариства з 17.04.18. . Розмір пакета 
акцій емітента - 126847 акцій на загальну суму 31711,75 грн., що становить 
7,5164% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером То-
вариства, не є представником акціонера (групи акціонерів), не є незалеж-
ним директором;

- член Наглядової ради Соловей Олександр Олександрович, паспорт 
КН 118277 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Пол-
тавській обл. 01.03.99. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 
30.03.12. – член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР», з 17.04.18. - член Наглядо-
вої ради Товариства. Розмір пакета акцій емітента - 10 акцій на загальну 
суму 2,50 грн., що становить 0,000593% в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа є акціонером Товариства, не є представником акціонера 
(групи акціонерів), не є незалежним директором;

- член Наглядової ради Козлова Вікторія Олександрівна, паспорт КН 
307815 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 15.01.97. 
Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 03.03.10. – директор 
ТОВ «Кремінь Брок», з 17.04.18. - член Наглядової ради Товариства. Акці-
ями Товариства не володіє. Не є акціонером Товариства, є представником 
акціонера Товариства Пилипенко Володимира Івановича (Розмір пакета 
акцій емітента - 1 112 163 акції на загальну суму 278040,75 грн., що стано-
вить 65,90205% в статутному капіталі емітента), не є незалежним директо-
ром. 

Обрано Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення 
річних Загальних зборів):

- член Ревізійної комісії Пилипенко Богдан Володимирович, паспорт КО 
082961 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
07.03.2000. Протягом останніх 5 років займав наступні посади: з 08.06.10. 
Голова Ревізійної комісії ВАТ «Кременчуцьке АТП - 15356» (ПАТ «ВЕПР»), 
з 17.04.18. член Ревізійної комісії Товариства. Рішенням Ревізійної комісії 
Товариства (протокол від 17.04.18.) обрано Головою Ревізійної комісії То-
вариства з 17.04.18. Розмір пакета акцій емітента - 70 546 акцій на загаль-
ну суму 17636,50 грн., що становить 4,18026% в статутному капіталі емі-
тента;

- член Ревізійної комісії Сиротко Ольга Михайлівна, паспорт КО 183279 
Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 21.12.2000. 
Протягом останніх 5 років займала наступні посади: з 30.03.12. член Реві-
зійної комісії ПАТ «ВЕПР»), з 17.04.18. член Ревізійної комісії Товариства. 
Розмір пакета акцій емітента - 10 акцій на загальну суму 2,50 грн., що ста-
новить 0,000593% 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   Пилипенко В.І 
 ( підпис )   М.П  ( ініціали та прізвище керівника )
  18.04.2018
  ( дата )

ПубЛІЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВЕПР»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

"Полтавський автоагрегатний завод"; 2.Код за ЄДРПОУ емітента-
00232124; 3.Місцезнаходження - вул. Зіньківська,57, м.Полтава, 36009, 
Україна; 4.Міжміський код, телефон та факс -(05352)519200; 5. Елек-
тронна поштова адреса – gritskaya1@ukr.net; 6.Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації – http://paaz.com.ua; 7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів - Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

II.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що рішенням засідання Наглядової ради 

ПАТ «ПААЗ» від 16.04.2018р. (протокол № 25) в зв’язку з закінченням 

терміну дії контракту, укладеного з Генеральним директором, який був 
обраний Наглядовою радою 04.04.2016 року (протокол № 44) на но-
вий строк згідно зі Статутом на три роки , продовжено дію контракту 
терміном з 16.04.2018р. по 15.04.2019р. включно з Генеральним ди-
ректором Литовченком Андріаном Павловичем, паспорт серії КН 
№ 196122 виданий 22.07.1996р. Київським РВ ПМУ УМВС України в 
Полтавській обл., не володіє часткою статутного капіталу емітента, 
інші посади, які обіймала посадова особа протягом п’яти років- Гене-
ральний директор ПАТ «ПААЗ», 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 з законодавством.

2.Генеральний директор (підпис) А.П.Литовченко 17.04.2018р.

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “ПоЛТАВСьКИй АВТоАГРЕГАТНИй ЗАВод”
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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)

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

«Попільнянський спецкар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, житомирська область, Попільнянський 

район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.popilnykarer.ho.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
18 квітня 2018 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Попільнянський спецкар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шеннона Кірана 
Патріка (Shannon Kieran Patrick) (п-т PС6198384, виданий паспортним 
офісом у м. Дублін, Ірландія 29.06.2010р.) за рішенням загальних зборів. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду 
з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Шаргунова Воло-
димира Ананьєвича (п-т МК 481822, виданий Київським РУГУ ХМУ УМВС 
України в Харківській області 30.05.1997 р.) за рішенням загальних зборів. 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду 
з 24.04.2015р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Муходінової Ма-
рини Віталіївни (п-т АК 301613, виданий Заводським РВ Дніпродзержин-
ського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.10.1998р.) за рі-
шенням загальних зборів. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє. Обіймала дану посаду з 27.04.2017р.; непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Миронова Воло-
димира Валерійовича за рішенням загальних зборів. Посадова особа не 
надавала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному ка-
піталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 27.04.2017р.; непогаше-
них судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, 
повноваження якої припинено нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Наглядової ради Чертової Анаста-
сії Валеріївни за рішенням загальних зборів. Посадова особа не надавала 
згоду на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Обіймав дану посаду з 27.04.2017р.; непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повнова-
ження якої припинено нікого не призначено.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Девіда Гірі (David 
Guiry) (п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дубліна, 
23.02.2009р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Войтенко Катери-
ни Василівни (п-т ТТ 138687 виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в 
м. Києві 16.10.2012р.) за рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у 
статутному капіталі емітента. Обіймав дану посаду з 24.04.2015р.; непо-
гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Девіда Гірі (David Guiry) 
(п-т РВ 9494909 виданий паспортним офісом м. Дубліна, 23.02.2009р.) за 
рішенням загальних зборів. Не володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента; особу призначено строком на 5 років; до призначення обіймав на-
ступні посади: член Ревізійної клмісії ПАТ «Попільнянський спецкар’єр», 
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 Винарчик Ірину Іванівну за 
рішенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспорт-
них даних не давала. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента; 
особу обрано строком на 5 років; до обрання протягом останніх 5 років 
обіймала наступні посади: ТОВ СіАрЕйдж Украина, фінансовий контро-
лер, ТОВ КПМГ Аудит, старший аудитор, ТОВ Бейкер Тіллі, старший ауди-
тор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду голови Наглядової ради Шишко Олександра за рі-
шенням загальних зборів. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не давала. Член Наглядової ради є представником акціонера - Пу-
блічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний 
номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав на-
ступні посади: Технічний директор в ТОВ «СіАрЕйч Україна»; непогаше-
них 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 
Наглядової ради є представником акціонера - Публічне акціонерне това-
риство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091). Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на 
3  роки. Протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Член На-
глядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар’єр», член Наглядо-
вої ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директора з матеріально-
технічного забезпечення ТОВ «СіАрЕйч Україна»; директора з виробни-
цтва Клесівського кар’єру нерудних копалин «Технобуд»; 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 - Пу-
блічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний 
номер 00293091). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Осо-
бу обрано строком на 3 роки. Протягом останніх п’яти років обіймав на-
ступні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований 
кар’єр», член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», дирек-
тор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО  «Хай-
дельберг Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини 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 дідківський м.П. підпис, м. п. 18.04.2018р.

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоПІЛьНЯНСьКИй СПЕЦКАР’єР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента-Приватне акціонерне товариство 
«Полтавський завод залізобетонних виробів № 1». 2.Код за ЄДРПОУ- 
03576350. 3.Місцезнаходження- 36009, Полтавська обл., м.Полтава, 
вул.Зіньківська, 19. 4.Міжміський код, телефон та факс- (0532)50-65-99/ 
61-39-13. 5.Електронна поштова адреса-03576350@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації – http://03576350.bs1998.info. 7.Вид 
особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення
Емітент повідомляє, що наказом № 20 від 18.04.2018р. згідно нада-

ної заяви звільнено: головний бухгалтер- Пімочкіна Катерина Тихонів-

на, паспорт серії КО № 174583 вид.30.03.2001р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавськiй обл., володіє 0,0002% акцій в статутному 
капіталі емітента, перебувала на посаді головного бухгалтера з 
1998 року; призначено на невизначений термін: головний бухгалтер- 
Загоруйко Наталія Сергіївна, посадова особа згоди на розкриття пас-
портних даних не надала, не володіє акціями емітента, інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років- бухгалтер ПрАТ «ПЗЗБВ 
№1».

Звільнена та призначена посадові особи непогашеної судимості за 
корисливі 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) Л.А.Гвозденко 18.04.2018р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ПоЛТАВСьКИй ЗАВод ЗАЛІЗобЕТоННИХ ВИРобІВ № 1»
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Річна інформація ПрАТ «ПЗЗбВ № 1»  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Полтавський завод залiзобетонних виробiв №1», 03576350, 

вул. Зiнькiвська, 19, м.Полтава, Полтавська обл., 36009, 0532-613912. 
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018р. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://03576350.bs1998.info.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ПоЛТАВСьКИй ЗАВод ЗАЛIЗобЕТоННИХ ВИРобIВ №1»

Річна інформація ПрАТ «Фірма «Хозімпекс» за 2017 р.
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товари-

ство «Фірма «Хозімпекс», код за єдРПоу: 01552782, місцезнахо-
дження: 02094, м.Київ, вул. Бутлерова, 6, міжміський код та теле-
фон емітента: (044) 5014358

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії - 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: https://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/
xml/show/109697

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ФІРмА «ХоЗІмПЕКС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ЛIКуВАЛьНо-оЗдоРоВЧИХ ЗАК-
ЛАдIВ «мИРГоРодКуРоРТ». 2.Код за ЄДРПОУ: 02649437. 
3.  Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 
буд.112. 4.Міжміський код, телефон та факс:(05355)53216/53265. 5.Елек-
тронна поштова адреса: skkmirgorod@poltava.ukrtel.com. 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://mirgorodkurort.ua. 7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформа-
ції емітентами цінних паперів: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
ПрАТ «Миргородкурорт» повідомляє, що 17 квiтня 2018 року Загальними 

зборами акцiонерiв (протокол № 1, вiд 17.04.2018 року) було прийнято 
рiшення в зв’язку iз закiнченням строку повноважень припинити повнова-
ження: Голова Наглядової ради- Субота Микола Васильович, паспорт серії 
МА № 251224 вид.28.01.1997р. Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сум-
ській області, не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 21.05.2015р.; 
Член Наглядової ради- Вернигора Леонід Михайлович, паспорт серії КН 
№ 615376 вид.10.04.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтав-
ській області, не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 21.05.2015р.; 
обрати терміном на три роки до переобрання: Голова Наглядової ради- 
Субота Микола Васильович, паспорт серії МА № 251224 вид.28.01.1997р. 
Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, не володіє акціями 
емітента, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- Го-
лова Правління ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»; Член Наглядової ради- 
Вернигора Леонід Михайлович, паспорт серії КН № 615376 вид.10.04.1998р. 
Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, не володіє акці-
ями емітента, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років- 
Голова ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК.

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 Ради директорів, Генеральний директор 
(підпис) о.д.Гавловський 17.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ЛІКуВАЛьНо-оЗдоРоВЧИХ ЗАКЛА-
дІВ «мИРГоРодКуРоРТ»; 2.Код за ЄДРПОУ – 02649437; 3. Міс-
цезнаходження -37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 112;  
4. Міжміський код, телефон та факс -(05355) 52424/55269; 5.Електронна 
поштова адреса - skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net; 6.Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації – http://mirgorodkurort.ua; 7.Вид особливої інформації відповід-
но 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 - Відомості про прийняття рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів

II.Текст повідомлення
Емiтент повiдомляє, що 17.04.2018р. рiшенням загальних зборах 

акцiонерiв ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (протокол № 1) прийнято рiшення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:

Дозволити ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» укладати з контрагентами дого-
вори на закупiвлю i постачання будiвельних матерiалiв, товарiв побутового 
призначення, продуктiв харчування, медичного обладнання, лiкарських 
засобiв, виробiв медичного призначення, надання послуг з прання бiлизни, 
виконання пiдрядних робiт та iншi види господарських договорiв граничною 
сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мiльйонiв) гри-
вень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 92 040,3 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 
правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає- 10,86%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 333 817шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 
332 517шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 332 517шт.; 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0(нуль) шт.

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

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

2. Голова Ради директорів, Генеральний директор (підпис) Гавлов-
ський о.д. 17.04.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НЕмИРIВСьКЕ РАйоННЕ ПIдПРИємСТВо По 

ВИКоНАННю АГРоХIмIЧНИХ РобIТ «РАйАГРоХIм»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЕмІТЕНТА ЗА 2017 рік, ЯКИй ЗдІйСНИВ 

ПРИВАТНЕ (ЗАКРИТЕ)
РоЗмІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, А ТАКож ПРИВАТНИХ(ЗАКРИТИХ) 

АКЦІоНЕРНИХ ТоВАРИСТВ, ЯКІ НЕ ЗдІйСНюВАЛИ ПубЛІЧНЕ 
(ВІдКРИТЕ) РоЗмІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Немирiвське районне пiдприємство по виконанню агрохiмiчних робiт 
«Райагрохiм», код за ЄДРПОУ 05487538, місцезнаходження - 22800, Він-
ницька область, місто Немирів, вулиця Соборна, 171, міжміський код та 
телефон (04331)2-17-48. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії – 18.04.2018 року. 

3. Адреса сайту в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію – http://nemiragrokhim.at.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бЕРIЗКА-СЕРВIС»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Берiзка-сервiс», Код за ЄДРПОУ 21229480, адреса: Україна, Харків-
ська обл., 61001, м. Харкiв, провул. Байкальський, 2, тел.: 
(057)  732-46-20

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://berezka.bgs.kh.ua
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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 пу-
блічне (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

ТоВАРИСТВо З обмЕжЕ-
Ною ВIдПоВIдАЛьНIСТю 
«мЕдИЧНЕ НАуКоВо - ВИ-
РобНИЧЕ об’єдНАННЯ 
«бIоКоН», 13490613, 49054, 
днiпропетровська область, 
м. днiпро, Проспект олександра 
Поля, буд. 101, оф. 114, (056)7319132

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

 18.04.2018 

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

www.biokon.pat.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 «ГРЕТА», 00153488, 84205, 
донецька область, м. дружкiвка вулиця 
Чайковського, будинок 1, (06267) 54010

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

18.04.2018 

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

www.greta.donetsk.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Попільнянський спецкар’єр»;2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, житомирська область, Попільнянський 

район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.popilnykarer.ho.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Текст повідомлення
18 квітня 2018 р. річними загальними зборами Публічного акціонерного 

товариства «Попільнянський спецкар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 
Попередньо схвалено укладання Товариством протягом не більш як одно-
го року з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів зна-
чних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості 

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті Товариства, та які відповідають наступним критеріям: отримання Товари-
ством кредитів, позик; придбання та продаж Товариством сировини, енер-
горесурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва 
та/або діяльності Товариства.

Гранична сукупність вартість правочинів: 17 420 200,00 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності: 12 443 000,00 грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вар-

тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 140,00%.

Станом на 12 квітня 2018р. (дата складання переліку акціонерів, які ма-
ють право брати участь у загальних зборах) загальна кількість голосуючих 
акцій становить 3 264 962 шт.Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 
для участі у загальних зборах, становить: 3 264 960 шт.Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 3 264 960 шт.Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0 шт.

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

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

В.о. Голови Правління дідківський м.П. підпис, м. п. 18.04.2018р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

РИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00222249
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Польова, 24
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-89-64, (044) 456-89-64
5. Електронна поштова адреса: kzso@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00222249.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. було прий-

нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які вчинятимуться Товариством в ході його поточної господарської 
діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, предметом 
яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких пере-

вищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансо-
вої звітності Товариства, зокрема: договори купівлі-проажу товарів, ро-
біт, послуг, підряду на виконання будівельних та інших робіт, залучення 
додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укла-
дення договору відступлення права вимоги, договорів оренди рухомого 
та нерухомого майна, земельних ділянок. 

Гранична сукупна вартість правочинів - 14 686,5 тис.грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 58 746 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 25%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 019 229 шт., кількість голосу-

ючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 
1  016  129 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення - 1 016 129 шт., кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «проти» прийняття рішення - 0.

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

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

2. директор Степура В.В.  18.04.2018

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоПІЛьНЯНСьКИй СПЕЦКАР’єР»

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСьКИй ЗАВод ЗВАРюВАЛьНоГо обЛАдНАННЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «уКРАїНСьКИй НАуКоВо-доСЛIдНИй 
IНСТИТуТ РАдIоАПАРАТуРИ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14308090
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Вiкентiя Хвоики, 15\15, корп. 55
4. Міжміський код, телефон та факс: 0442255270 0442255270
5. Електронна поштова адреса: grigf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: ukrniira.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про поперед-
нє надання згоди на вчинення значних правочинiв — 17.04.2018,

характер правочинiв - поставка продукцiї та надання послуг,

гранична сукупна вартiсть правочинiв – 30 млн. грн.,
вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi – 31 281 тис. грн., 
спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) – 96,

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 249336 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах — 204410 шт.,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» -204410 шт., «про-

ти» -0 шт.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Колесник микола Iванович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», 00306644,  

Фабрична, 2, м.Рівне, -, Рівненська, 33016, (0362) 247517
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: rfnm.in-ten.com

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
 «РІВНЕНСьКА ФАбРИКА НЕТКАНИХ мАТЕРІАЛІВ»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

(закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-

дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АК-
ЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «доСЛІдНИй ЗАВод 
ЗВАРюВАЛьНоГо уСТАТКуВАННЯ ІНСТИТуТу 
ЕЛЕ КТРо  ЗВАРюВАННЯ Ім. є.о. ПАТоНА», 05417733, 
Новопирогівська, 66, м.Київ, Голосіївський, Київська область, 03045, 
УКРАЇНА, (044) 529-20-84.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18 квітня 2018 року.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЕЛоПАК-ФАСТIВ»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне Товари-
ство «Елопак-Фастiв», 00418082, Україна Київська обл. - р-н 08500 
м. Фастiв Великоснiтинська, 67, 044 5375343

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: elopak.ho.ua
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ПрАТ «ВЕНТуРА-ТРАНЗИТ»
особлива інформація 

 ПрАТ «Вентура-Транзит» 
(код ЄДРПОУ 25589241), адреса: 02099, місто Київ, вул. Борис-

пільська, 7, тел. (044)5660830, E-mail:ventura-transit@ukr.net. Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчи-
нення значних правочинів: 18.04.2018р; Відповідно до Статуту То-
вариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Вентура-Транзит» від 18.04.2018р.:

Відомості щодо правочинів: Попередньо схвалити та надати 
згоду на вчинення протягом року значних правочинів Приват-
ним акціонерним товариством «Вентура-Транзит» та уповнова-
жити Голову Правління Товариства на підписання від імені То-
вариства: договорів зберігання, договорів надання складських 
послуг, купівлі-продажу, поставки, позики, кредиту, оренди рухо-
мого та нерухомого майна, договорів підряду, в тому числі до-
говорів будівельного підряду, договорів на проектно-
вищукувальні роботи та інші договори, граничною сукупною 
вартістю правочинів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйо-
нів) гривень 00 коп.

Гранична сукупність вартості правочинів 50000000 грн., 
ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом право-
чину, визначена на дату прийняття рішення: 50000000. грн.,

Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності 315,2 тис. грн..

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності 15862,94416%.

Загальна кількість голосуючих акцій 570; кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 
456; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прий-
няття рішення 456; кількість голосуючих акцій, що проголосу-
вали «проти» прийняття рішення 0.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТРАНССЕРВIС - IНВЕСТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I.  Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТРАНССЕРВIС - IНВЕСТ». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 32492854. 3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Червоноармiйська, буд. 143/2. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: (044) 454-03-00 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: pasika@
co.gks.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://32492854.infosite.com.ua/. 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. Дата прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів – 18.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що 
його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж нерухомого май-
на; купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-
продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснуван-
ня (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання 
фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; 
укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; укладення по-
передніх договорів. Гранична сукупність вартості правочинів – 
56 489,1  тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності 56 489,1тис. грн.; співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 100%; загаль-
на кількість голосуючих акцій – 129 569 144 акцій іменних простих, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах - 120 499 299 акцій іменних простих, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 120 499 299 акцій 
іменних простих, та «проти» - 0 акцій іменних простих. III. Підпис. 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Генеральний директор Матухно Михайло 
Степанович 18.04.2018р

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 

ПРИВАТНоГо АКЦІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «НВо «ЧЕРВоНА ХВИЛЯ» 

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

Приватне акціонерне товариство 
«НВО «Червона хвиля»

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

17.04.2018 р. 

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

25203098infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АТ «СВІТАНоК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«АТ «Свiтанок»
2. Код за ЄДРПОУ: 03062220
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.Толстого, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235-23-49, 234-61-88
5. Електронна поштова адреса: svitanokofice@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03062220.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням загальними зборів акцiонерiв ПрАТ «АТ «Світанок» вiд 
16.04.2018р. (Протокол №1/18) припинено повноваження:

1) у зв’язку з поданою заявою одного з членів Наглядової Ради про 
звільнення, які перебували на посадах з 27.11.2015р.: Голови Наглядової 
ради Тищенко Олега Миколайовича; 0,00% в статутному капiталi емiтента; 
члена Наглядової ради Ігнатченко Владислава Станіславовича; 0,000019% 
в статутному капiталi емiтента; члена Наглядової Ради Петрової Галини 
Іванівни; 0,004062% в статутному капіталі емітента;

2) у зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін та доповнень до 
Статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції та необхідністю 
приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції Стату-
ту, Ревізора Сіренької Ольги Василівни; посаді з 30.04.2015р.; 0,004062% 
в статутному капіталі емітента;

3) у зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін та доповнень до 
Статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції, Виконуючої 
обов’язки Голови Правління Чалої Нелі Анатоліївни; на посаді з 
14.11.2017р.; 0,00% в статутному капіталі емітента; члена Правління Пін-
чук Наталії Миколаївни; на посаді з 30.11.2015р.; 0,00% в статутному капі-
талі емітента; члена Правління Назаренко Світлани Олександрівни; на 
посаді з 30.11.2015р.; 0,00% в статутному капіталі емітента; члена Прав-
ління Петрова Володимира Костянтиновича; на посаді з 15.05.2017р.; 
0,00% в статутному капіталі емітента.

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АТ «Світанок» вiд 16.04.2018р. 
(Протокол №1/18), у зв’язку з прийняттям рiшення про переобрання На-
глядової ради ПрАТ «АТ «Свiтанок» обрано на строк 3 роки до складу На-
глядової ради на посади: 1) Голова Наглядової ради – Тищенко Олег Ми-
колайович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «КУА 
«АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»; 0,00% в статутному капiталi емiтента, є 
представником акцiонера ТОВ «КУА «АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код 
за ЄДРПОУ: 39173497; 2) Член Наглядової ради – Iгнатченко Владислав 
Станiславович; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: менеджер ТОВ «Ас-
тарта», член Наглядової ради ПрАТ «АТ «Свiтанок»; 0,000019% в статут-
ному капiталi емiтента, є акцiонером; 3) Член Наглядової ради – Рилова 
Наталія Вікторівна; іншi посади протягом останнiх 5 рокiв: Голова Правлін-
ня ПрАТ «Променергоавтоматика»; 0,00% в статутному капiталi емiтента, 
не є акцiонером.

Посадові особи не надали згоду на розкриття паспортних даних. Непо-
гашених судимостей за корисливi або посадовi злочини не мають.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством в.о.Голови Правління Н.А.Чала, 16.04.2018р.
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ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«одЕСьКЕ ВИРобНИЧЕ об’єдНАННЯ 

«ХоЛодмАШ»
Річна інформація емітента цінних паперів

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

ним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «одЕСьКЕ ВИРоб-
НИЧЕ об'єдНАННЯ «ХоЛодмАШ», 00217863, 65005 одеська область 
малiновський м.одеса вул. Головкiвська, 57/1, 048 730-49-10

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію http://holodmash.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 11.04.2017 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУ-
ВАННЯ : 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Звiт виконавчого органу Това-
риства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi та його затвердження. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Това-
риства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження.

4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його 
затвердження.5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Нагля-
дової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 6. 
Затвердження рiчного звiту Товариства. 7. Розподiл прибутку i збиткiв То-
вариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

8. Прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства. Обрання лiквiдацiйної 
комiсiї Товариства. Затвердження порядку лiквiдацiї Товариства та поряд-
ку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишилось пiсля задоволення 
вимог кредиторiв.9. Схвалення дiй Генерального директора та Наглядової 
ради Товариства. 10. Надання згоди на укладення Товариством 
договорiв.

11. Лiквiдацiя основних фондiв Товариства. 12. Прийняття рiшення про 
припинення повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї То-
вариства. 13. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 
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 № 1-7, 9-13 порядку денного загальними зборами акцiонерiв То-
вариства РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI БIЛЬШIСТЮ ГОЛОСIВ По питанню № 8 
порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства РIШЕННЯ 
НЕ ПРИЙНЯТО. По питанням № 14-15, що передбачає кумулятивне голо-
сування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв органу Товариства, вiдповiдно 
до Статуту. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не 
проводились.6. Інформація про дивіденди Розподiл прибутку звiтного 
перiоду не проводити, збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чинного 
законодавства.

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пуб-
лічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних то-

вариств, 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 «ЗАПоРІЗьКИй 
ЕЛЕКТРоАПАРАТНИй ЗАВод», 
14281020, 69032, м. Запорiжжя, вул. Пів-
денне шосе, будинок 9, (061) 717-01-16

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

20.04.2018 

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

www.zeaz.com.ua

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIо НЕР-

НЕ ТоВАРИСТВо "Ку-
ЛИ КIВСь КЕ моЛоКо"

2. Код за ЄДРПОУ 05388983
3. Місцезнаходження 16300 Чернiгiвська обл., смт. 

Куликiвка вул 8-го Березня , 18-А
4. Міжміський код, телефон та факс 04643 2-15-35 2-15-35
5. Електронна поштова адреса kulykivske@merlin.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

kulik-moloko.net.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товари-

ства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), припи-
нено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Дiдур Наталiї 
Анатолiївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних).Пiдстава 
для припинення повноважень – у зв’язку з переобранням всього складу 
Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала з 
23.04.2015 року, з 02.12.2015 року займала посаду Голови Наглядової 
Ради. Володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства.

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.) припине-
но повноваження члена Наглядової ради Товариства Дiдур Iванни 
Володимирiвни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Пiдстава для припинення повноважень – у зв’язку з переобранням всього 
складу Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. На посадi члена Наглядової ради перебувала 
з 23.04.2015 року. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано 
строком на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Дiдура 
Анатолiя Арсеновича (особа не дала згоди на розкриття паспортних да-
них). Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради То-
вариства. Обрано Головою Наглядової ради на пiдставi рiшення Наглядо-
вої ради вiд 16.04.2018 року ( протокол б/н вiд 16.04.2018 р.) Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою 
0,0028 % в статутному капiталi Товариства. Iншi посади , якi обiймала осо-
ба протягом останнiх п’яти рокiв : з 03.12.2012 р. по 30.09.2014 р. заступ-
ник директора, з 01.10.2014 р. по 31.03.2015р. – заступник директора по 
заготiвлi молочної сировини та казначейству, з 01.02.2017 i по теперiшнiй 
час – заступник директора по зв’язкам з громадськiстю ПрАТ «КУЛИКIВСЬКЕ 
МОЛОКО». Дiдур Анатолiй Арсенович є акцiонером Товариства.

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства, якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано 
строком на 3 роки на ту саму посаду члена Наглядової ради Товариства 
Дiдур Наталiю Анатолiїiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних). Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Володiє часткою 47,3988 % в статутному капiталi Товариства. На 
посадi члена Наглядової ради перебувала з 23.04.2015 року, з 
02.12.2015 року займала посаду Голови Наглядової Ради. Iнших посад 
протягом останнiх п'яти рокiв особа не обiймала. Дiдур Наталiя Анатолiїiвна 
є акцiонером Товариства.

Згiдно рiшення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 
якi вiдбулись 16.04.2018 р. (Протокол № 1 вiд 16.04.2018р.), обрано строком 
на 3 роки на посаду члена Наглядової ради Товариства Потушанську Зою 
Олександрiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). 
Пiдстава для обрання – обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв i по теперiшнiй час : вчитель -методист Лiцею 
№100 Подiл. Потушанська Зоя Олександрiвна є незалежним директором.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади бажан олександр 

Володимирович
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.04.17
(дата)
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЗАВод ПIВдЕНГIдРомАШ»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ  
ПрАТ «Завод Південгідромаш»  

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ», 00218012, ШОСЕ МЕЛIТОПОЛЬ-
СЬКЕ, 77, ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ., М.БЕРДЯНСЬК, Бердянський, Запорiзька 
область, 71101, Україна, 06153  2-00-42; 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018; 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТРАХоВА КомПАНIЯ «ГАммА»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Страхова Компанiя «ГАММА», 33947733, Україна Шевченкiвський р-н 
04055 м.Київ вул. В.Василевської, буд.7, 044 594-07-39

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«мТ КоНСАЛТIНГ»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «МТ Консалтiнг», 31167727, Україна 03062 м.Київ просп.Перемоги, 
буд. 67, +380 (44) 490-10-91

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.mt-consulting.com.ua/

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ГІРСьКоЛИжНИй СПоРТИВНИй 

КомПЛЕКС «ПРоТАСIВ ЯР»
Річна інформація  

ПрАТ «ПРоТАСІВ ЯР»
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство 
"Гірськолижний спортивний комплекс 
"ПРОТАСIВ ЯР", 31806735, 03038, 
м. Київ, вул. Протасів Яр, 23, 
тел. (044)206-46-92

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

17.04.2018

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

www.gora.com.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА 
КомПАНIЯ «ЕйЕмджИ 
ГРуП», 20783470Київська, 
Дарницький, 02140, Київ, 
Мишуги2/423 (044)5933913 ,

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

17.04.2018

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

amg-group.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АВТоТРЕйдIНГ IНВЕСТ»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Автотрейдiнг Iнвест», 31106821, Україна 03062 м.Київ просп. Пере-
моги, 67, +380 (44) 490-10-96

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://invest.autotrading.ua/rus/index.php?sidemenu_link_
id=company

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СТЕК»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «СТЕК», 21597315, Україна 04213 м.Київ Прирiчна, 19, к.311, 
0445241190

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 19.04.2018

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

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ЕФЕКТ", 
00333919, 61010, Харківська обл., 
м. Харків, Основ'янський р-н, 
вул. Георгiївська, 10, 057 7372482

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

17.04.2018

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

http://www.effect.ua/shareholders/



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 19 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів 

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, 
міжміський код і телефон емітента.

Приватне акціонерне товариство 
"ЗАВОД "ФРЕГАТ", 14312387, 
вул. Корабельна, 50, м. 
Первомайськ, Первомайський, 
Миколаївська область, 55210, 
УКРАЇНА, (05161) 3-12-93, 
(05161) 4-37-25

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

17.04.2018р.

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

www.fregat.mk.ua

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

Приватне підприємство 
Аудиторська фірма "Професіонал", 
30992563

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про 
проведення або непроведення загальних чергових та позачергових 
зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються 
перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала 
проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).
Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 27.03.2018 року. Кворум 
зборів: 97,334938% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
4. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2017 році та його 
затвердження.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
7. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності 
Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками 
роботи у 2017 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та 
порядку виплати дивідендів.
9. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності 
Товариства на 2018-2019 роки.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його 
викладення та затвердження в новій редакції.
11. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
12. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. 
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-
правових договорів.
14. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства 
шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про 
Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про 
Правління. 
15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 
правочинів. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Порядок денний формувала Наглядова рада, пропозицій до переліку 
питань порядку денного не подавалося.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Позачергові збори за звітний період не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:
П’ять працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
Голова комісії – Федотова Ольга Михайлівна – начальник бюро плануван-
ня і статистичної звітності (за згодою);
Члени комісії:
Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за 
згодою);
Шевчук Тетяна Олександрівна – бухгалтер (за згодою);
Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету  
(за згодою). 
Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її 
обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.
З другого питання порядку денного:
Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису 
Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент 
Груп». 
З третього питання порядку денного:
Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 
Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку 
денного - до 3 хвилин. 
Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 
Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути 
надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам 
Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, 
Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам 
реєстраційної та лічильної комісій. 
Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку 
денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 
Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що 
присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання 
порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) 
акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 
форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодав-
ства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам 
Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. 
Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами 
Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з 
питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» 
здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою 
радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів 
голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого 
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або 
позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу 
кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне 
голосування). - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не 
враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не 
враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної 
комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/
або виправлення. 
Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. 
Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадо-
вими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори 
акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової 
інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів 
Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається. 
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних 
зборів акціонерів Товариства підписують Голова та обраний Секретар 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, 
скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління 
Товариства. 
З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих 
Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, 
внутрішніх положень та чинного законодавства.
З четвертого питання порядку денного:
Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
З п’ятого питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 
2017 рік.
З шостого питання порядку денного:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод «ФРЕГАТ»
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фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 
З сьомого питання порядку денного:
Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства 
за 2017 рік.
З восьмого питання порядку денного:
У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 
році його розподіл не здійснювати.
З дев’ятого питання порядку денного:
Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської 
діяльності Товариства на 2018-2019 роки у відповідності з базовими 
показниками річного бюджету Товариства 2018 -2019 років.
З десятого питання порядку денного:
1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом 
його викладення в новій редакції. 
2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій 
редакції.
З одинадцятого питання порядку денного:
Відкликати зі складу членів Наглядової ради:
Краснікова Дмитра Анатолійовича представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
Парусникову Вікторію Борисівну представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «МетІнвест»;
Саніна Андрія Олександровича представника акціонера – Товариства з 
обмеженою відповідальністю «МетІнвест»;
Анищенко Сергія Володимировича представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
Британа Олександра Вікторовича представника акціонера - Компанії 
«Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited. 
Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
1) - Краснікова Дмитра Анатолійовича представника акціонера - Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія 
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця 
Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1974;
- Особи, що внесли пропозицію даного кандидата – Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація – Вища, Дніпропетровський державний 
університет, 1997р., «Виробництво літальних апаратів», інженер-механік.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Директор дирекції «Фрегат» ТОВ «ІПК 
«Ассетс Менеджмент Групп».
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) – ТОВ «ІКК «ПроКапітал», з 01.04.2010р. по 
02.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» заступник Генерально-
го директора з розвитку, з 03.09.2012р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент 
Груп» Директор дирекції «Фрегат».
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства – письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини

відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
2) - Парусникову Вікторію Борисівну представника акціонера - Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія 
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця 
Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1961;
- Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – компанія «Фрегат 
Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація – Вища, Кубанський державний університет, 
1987р., «Правознавство», юрист.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Представництво фірми «Ей Ем Джі 
Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) – з 14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвест-
ментс Лімітед», директор.
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
3) – Саніна Андрія Олександровича представника акціонера – Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія 
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, 
вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1979;
- Особа, що внесла пропозицію даного кандидата – компанія «Фрегат 
Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація - Вища, Харківський гуманітарний інститут 
«Народна українська академія», 2001 рік, «Економіка підприємства», 
економіст.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Генеральний директор ТОВ «ІПК «Ассетс 
Менеджмент Групп». 
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) –з 25.11.2009р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент 
Групп», заступник Генерального директора з розвитку, з 01.04.2010р.-
перший заступник Генерального директора, з 27.09.2012р. Генеральний 
директор.
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена
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судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
4) – Самойленко Юлію Вікторівну представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вулиця Баумана,10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1967р.
- Особи, що внесли пропозицію даного кандидата – Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація – Вища, Дніпропетровській ордена Трудового 
Червоного прапора металургійний інститут, 1993р, Промислова теплое-
нергетика, інженер-промтеплоенергетик;
Вища, Київській національний Університет імені Тараса Шевченка, 2002р, 
Фінанси, економіст.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – основне: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менедж-
мент Груп», начальник казначейства; за сумісництвом:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МетІнвест», директор.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) – з 18.07.2006р. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менедж-
мент Груп»; начальник казначейства.
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами

кандидата – Товариство з обмеженою відповідальністю «МетІнвест»;
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
5) – Британа Олександра Вікторовича представника акціонера - Компанії 
«Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited (місцезнаходження: 
Арх. Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, 
Лімасол, Кіпр)
- Рік народження –1964р. ;
- Особи, що внесли пропозицію даного кандидата – Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація –Вища, Харківський інститут інженерів 
залізничодорожнього транспорту ім. С.М.Кірова, 1989р., «Автоматика, 
телемеханіка та зв’язок на залізничодорожньому транспорті», інженер 
шляхів сполучення-електрик.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах –начальник відділу економічної безпеки 
бізнесу ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп». 
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) –, з 03.12.2007р. консультант по питанням 
безпеки Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед». 
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Компанії «Фрегат Інжиніринг 
Лімітед»/Fregat engineering limited,42 223 263 акцій, незалежним 
директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
З дванадцятого питання порядку денного:
Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
Домну Олексія Анатолійовича представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
Мироненко Ірину Миколаївну представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп»;
Головач Наталю Володимирівну представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп».
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
1) - Домну Олексія Анатолійовича представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро,
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вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1985;
- Особа, що внесла пропозицію даного представника кандидата – Компа-
нія «Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація – Вища, Національна металургійна академія 
України.,2007р. «Економіка та менеджмент», економіст.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ», економіст.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) –з 01.07.2008р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент 
Групп», провідний економіст, з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ», економіст.
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність)заборони обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
2) Мироненко Ірину Миколаївну представника акціонера - Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс 
Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла 
Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження –1965р. ;
- Особа, що внесла пропозицію даного представника кандидата – Компа-
нія «Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація –Вища, Державна металургійна Академія 
України, 1995р., «Економіка і управління у металургії», інженер-економіст.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Головний бухгалтер Представництва 
фірми «Дніпросіті Лімітед», Заступник головного бухгалтера ТОВ «ІПК 
«Ассетс Менеджмент Групп». .
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) – Головний бухгалтер Представництва фірми 
«Дніпросіті Лімітед» (сумісник с 30.03.2017р.), з 17.09.2007р. Заступник 
головного бухгалтера ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп». ( з 
30.03.2017р.-основне місце роботи) 
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займа-
тись певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу 
органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
3) - Головач Наталю Володимирівну представника акціонера - Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія 
«Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця 
Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490)
- Рік народження – 1963;
- Особа, що внесла пропозицію даного представника кандидата – Компа-
нія «Фрегат Інжиніринг Лімітед»/Fregat engineering limited;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного 
товариства, до органу якого обирається кандидат – немає;
- Освіта (повне найменування навчального закладу), рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація – Вища, Донецький політехнічний інститут, 
«Економіка и організація машинобудівної промисловості», 1985 рік, 
інженер-економіст. 
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посада, які обіймає 
кандидат у юридичних особах – Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ», головний бухгалтер.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 
роботи, займана посада) –ТОВ «ТМІ», з 01.02.2012р. по 06.02.02012р. 
ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», головний бухгалтер, з 07.02.2013р. 
Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», головний бухгалтер.
- Наявність (відсутність) непогашеної судимості – відсутня непогашена 
судимість;
- Наявність (відсутність)заборони обіймати певні посади та/або займатись 
певною діяльністю – відсутня заборона;
Інформація про:
акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є 
афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру 
пакета акцій, що їм належать - не має акціонерів афілійованих осіб 
кандидата; 
посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової 
особи Товариства – не має посадових осіб афілійованих осіб кандидата.
Чи є кандидат у члени Ревізійної комісії акціонером, представником 
акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові 
(за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним 
директором - представник акціонера - Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент 
Груп», 35 акцій, незалежним директором не є. 
- Чи є представник кандидата афілійованою особою акціонерного 
товариства, до складу органу якого він обирається – не є ;
- Акціонери ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що є афілійованими особами 
кандидата – не має акціонерів афілійованих осіб:
- Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 
членом органу акціонерного товариства - письмова заява наявна;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті – письмова заява наявна, наявні 
всі відомості;
- Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
вищевказаних відомостей щодо кандидату - в письмовій заяві наявна вся 
інформація, згідно підпункту 1.2 «Вимог до інформації про кандидатів у 
члени органу акціонерного товариства», затверджених рішенням 
НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р.
З тринадцятого питання порядку денного:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради.
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2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної 
комісії.
3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові 
договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
4. Визначити, що діяльність Голови та членів Наглядової ради та членів 
Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.
З чотирнадцятого питання порядку денного:
Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства 
шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції:
- Положення про Загальні збори акціонерів.
- Положення про Наглядову раду.
- Положення про Правління. 
З п’ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Про поділ комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» володіє на праві власності комплексом 
нежитлових будівель, які розташовані за адресою: Миколаївська область, 
м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, на земельній ділянці загальною 
площею 85,7 га в межах території Первомайського району Миколаївської 
області.
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», користується вище вказаною земельною 
ділянкою на підставі державного акту виданого заводу «Фрегат» 
Первомайською районною Радою народних депутатів Первомайського 
району Миколаївської області України для розміщення виробничих 
об’єктів відповідно до рішення 7 сесії 22 скликання Первомайської ради 
народних депутатів від 14 липня 1995р. 
З метою оформлення земельної документації відповідно до вимог діючого 
законодавства України, з урахуванням виробничої необхідності та 
зручності користування будівлями та спорудами, з урахуванням технічних 
можливостей існуючих комунікацій та інфраструктури ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» 
вирішили:
1. Надати дозвіл на розподіл (поділ) в натурі об’єкту нерухомого майна 
комплексу нежитлових будівель, розташованого по вулиці Корабельна, 
50, м. Первомайськ, Миколаївська область на 5 (п’ять) самостійних 
об’єктів нерухомого майна та зареєструвати право власності на ці 
самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
2. Припинити існування комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ», що розташований за адресою: вулиця Корабельна, 50, 
м. Первомайськ, Миколаївська область.
3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з урахуванням 
вимог законодавства України та існуючих технічних можливостей, 
прийняти відповідні рішення щодо визначення конкретних об’єктів 
нерухомого майна, що будуть входить в кожний самостійний об’єкт 
нерухомого майна для його самостійного функціонування, виготовлення 
необхідних документів та реєстрації права власності на самостійні об’єкти 
нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
4. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» звернутися до 
власника землі для прийняття відповідних рішень щодо поділу земельної 
ділянки загальною площею 85,7 га, яка знаходиться в користуванні 
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на окремі земельні ділянки, на яких розташовані 
самостійні об’єкти нерухомого майна, які утворилися в результаті поділу 
комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою: вулиця 
Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область та виготовлення 
в установленому порядку відповідної документації з землеустрою.
15.2. Порука ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» перед АБ «УКРГАЗБАНК»: 
15.2.1. Повністю ознайомившись з умовами Генерального кредитного 
договору № 1/18/к від 16.01.2018р. (надалі - Генеральний кредитний 
договір), копія якого розміщена на стенді в місті проведення зборів за 
адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50, 
надати згоду на вчинення значного правочину - укладання Приватним 
акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») 
протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (з 27 
березня 2018 року по 27 березня 2019 року) договору поруки між 
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) в якості 
забезпечення виконання усіх зобов’язань ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код 
ЄДРПОУ 40297214) (надалі – Позичальник) за умовами Генерального 
кредитного договору:
Ліміти:
Генеральний кредитний договір (надалі ГКД) – загальний ліміт в сумі 
4 400 000,00 євро, в межах якого укласти:
Невідновлювальну кредитну лінію 1 (надалі - НКЛ 1) - 3 300 000,00 євро;
Невідновлювальну кредитну лінію 2 (надалі - НКЛ 2) - 1 100 000,00 євро.
Строк кредитування:
ГКД – 80 місяців;
НКЛ 1 -72 місяці;
НКЛ 2 – по 29 березня 2024 року.
Цільове використання:
НКЛ 1 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужніс-
тю 4,95 МВт, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський 
район, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11 шляхом надання 
кредитних коштів на поточний рахунок;

НКЛ 2 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужніс-
тю 1,7 МВт (номінальна потужність 2 МВт (ІІІ черга будівництва)), що буде 
розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. 
Воскресенське шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок.
Графіки зменшення лімітів невідновлювальних кредитних ліній зазначені :
в Додатковому договорі №1/18/к-1 від 16.01.2018р. до Генерального 
кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлю-
вальної кредитної лінії;
в Додатковому договорі №1/18/к-2 від 16.01.2018р. до Генерального 
кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлю-
вальної кредитної лінії.
Проценти за користування кредитними коштами:
По НКЛ 1 та НКЛ 2 - За строковою заборгованістю (базовий розмір): 
UIRD12M (євро) + маржа. Для першого року кредитування процентна 
ставка за строковою заборгованістю 7,0% річних. Процентна ставка, 
переглядається щорічно. Маржа визначається на день укладення 
додаткового договору до Генерального кредитного договору як різниця 
між 7,0% річних та значенням UIRD12M (євро) на попередній банківський 
день, що передує даті укладання додаткового договору. 
за простроченою заборгованістю: + 5% річних до процентної ставки за 
строковою заборгованістю.
проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у 
терміни, передбачені Генеральним кредитним договором (прострочена 
заборгованість) сплатити згідно з умовами п. 3.13 Генерального кредитно-
го договору, 
при настанні умов, передбачених п. 3.7 Генерального кредитного 
договору сплатити проценти за користування кредитними коштами у 
розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами п. 3.7 Генераль-
ного кредитного договору;
Комісії, а також штрафи та пені - у розмірі і випадках, передбачених 
Генерального кредитним договором та відшкодування Банку всіх збитків, 
які понесені Банком внаслідок невиконання Позичальником умов 
Генерального кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених 
Генеральним кредитним договором. 
У разі зміни умов Генерального кредитного договору, зокрема, але не 
виключно: у разі підвищення розміру процентів за користування кредитни-
ми коштами; відстрочення виконання зобов’язання, що призвело до 
збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування 
кредитними коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; 
встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки за 
користування кредитними коштами в сторону збільшення; розширення 
змісту основного зобов’язання щодо дострокового повернення кредиту та 
плати за користування ним, Товариство зобов’язується перед Банком 
відповідати за виконання Позичальником зобов’язань по Генеральному 
кредитному договору в обсязі, що встановлюється після внесених таких 
змін. 
Товариство надає свою згоду на зміни умов Генерального кредитного 
договору, які призведуть або можуть призвести до збільшення обсягу його 
відповідальності, а також підтверджує, що такі зміни не потребують 
отримання Банком будь-якого додаткового погодження у майбутньому, в 
тому числі укладення Сторонами за Договором поруки додаткової (-их) 
угоди/договору (-ів) тощо.
15.2.2. В строк до 30.04.2018 року забезпечити укладання ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 
14312387) з АБ «УКРГАЗБАНК» договору поруки в забезпечення усіх його 
зобов’язань за Генеральним кредитним договором, всіма Додатковими 
договорами до нього, із врахуванням усіх змін, що будуть внесені до 
цього Генерального кредитного договору та Додаткових договорів до 
нього. 
Порука, що надається цим рішенням, безумовно розповсюджується на всі 
без виключення умови Генерального кредитного договору, що укладено 
між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», в тому числі ті, що 
не зазначені в цьому пункті, а також на всі зміни та доповнення до 
зазначеного Генерального кредитного договору та додаткових договорів 
до нього, що будуть внесені сторонами в майбутньому.
15.2.3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код 
ЄДРПОУ 14312387) договору поруки з АБ «УКРГАЗБАНК» та всіх 
необхідних документів, пов’язаних з укладанням цього договору голові 
Правління Товариства Купкову Андрію Вячеславовичу з наданням права 
визначення від імені Товариства всіх суттєвих умов та інших умов 
договору поруки на його власний розсуд, на умовах, що погоджені з 
Банком. З моменту підписання договору поруки, вважається, що голова 
Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» Купков Андрій Вячеславович у повній мірі ознайомився з 
обсягом зобов’язань та суттєвими умовами кредитування ТОВ «САН-
ЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», а відтак його дії повністю відповідають інтересам 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код 
ЄДРПОУ 14312387) та вважаються здійсненими в межах наданих йому 
цим рішенням повноважень.
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15.2.4. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.2 по питанню 
№ 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної 
фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової 
ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом 
одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 
року по 27 березня 2019 року), а саме:
15.3.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або 
придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі 
корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому 
числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансо-
вої поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, 
підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з 
різними банками, оформлення банківської гарантії на умовах погоджених 
Наглядовою радою. 
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.1. по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної 
фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезен-
ня, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, 
комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та 
зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом 
цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.2. по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної 
фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які 
знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або 
укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.3. по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної 
фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо 
сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не 
перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.4. по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної 
фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний 
капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні 
та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків засновни-
ка та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та 
інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використан-
ням прав та виконанням обов’язків учасника.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.5. по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -  
328 605 тис.грн. 
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної

фінансової звітності - 365 117 тис.грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової 
звітності - 90 %. 
15.3.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та 
інших об’єднаннях або виходу з них.
15.4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 
«ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі 
додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з 
Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
15.5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товари-
ства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю 
представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне 
керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов’язані з укладенням, 
оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з 
Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 15 
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД 
«ФРЕГАТ» від 27.03.2018р., додаткових угод, специфікацій, та/або 
додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповню-
вати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, 
заяви, заявки, документи і копії документів.
Збори були черговими.
Загальні збори відбулися.
6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у 
разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного 
періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивіден-
дів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складен-
ня переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за 
результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось, про це також зазначається).
Опис У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи 

Товариства в 2017 році Загальні збори акціонерів 
прийняли рішення не виплачувати дивіденди. 

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності  
емітента 

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

Найменування показника Період 
звітний попередній 

Усього активів 365117 327174
Основні засоби (за залишковою вартістю) 94479 102396
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 135791 159605
Сумарна дебіторська заборгованість 49515 29921
Грошові кошти та їх еквіваленти 3937 3481
Власний капітал 15401 20128
Статутний капітал 10 967 10 967
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -12564 -9425
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9436 17760
Поточні зобов’язання і забезпечення 340280 289286
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

-0,07 -0,11

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

-0,07 -0,11

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 43 868 200 43 868 200
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

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 Купков Андрій Вячеславович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
17.04.2018р.

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Запорізький завод важкого кранобудування»

2. Код за ЄДРПОУ: 00110728
3. Місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)283-18-76, (061)283-18-10
5. Електронна поштова адреса: zaporozhcrane@konecranes.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 
дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільне-

но, 
обрано 

або 
припи-
нено 

повно-
важен-

ня)

Посада Прізвище, 
ім'я, 

по-батькові 
або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані 

фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, 
орган, який 
видав) або 

код за 
єдРПоу 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
17.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

Голова 
Правлін-

ня

Плясов 
Сергій 

Вячеславо-
вич

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Пов-
новаження особи припинено згідно з рішенням Наглядової ради (про-
токол від 17.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Під-
става прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 
з 01.07.2013. Акціями емітента не володіє.
17.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

Заступ-
ник 

голови 
Правлін-

ня

Терьошин 
Федір 

Сергійович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Пов-
новаження особи припинено згідно з рішенням Наглядової ради (про-
токол від 17.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Під-
става прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував 
з 21.12.2017. Акціями емітента не володіє.
17.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

Член 
Правлін-

ня

Бувайло 
Наталія 
Яківна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Пов-
новаження особи припинено згідно з рішенням Наглядової ради (про-
токол від 17.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Під-
става прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебува-
ла з 21.12.2017. Акціями емітента не володіє. На посаду замість особи, 
повноваження якої припинено, нікого не призначено (не обрано).
17.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

Член 
Правлін-

ня

Люкін Сергій 
Володими-

рович

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження особи припинено згідно з рішенням Наглядової ради 
(протокол від 17.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політи-
ки. Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді 
перебував з 21.12.2017. Акціями емітента не володіє. На посаду за-
мість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено (не 
обрано).
17.04.2018 припине-

но 
повно-

важення

Член 
Правлін-

ня

Рибенок 
Наталія 

Вікторівна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Пов-
новаження особи припинено згідно з рішенням Наглядової ради (про-
токол від 17.04.2018) у зв'язку зі змінами корпоративної політики. Під-
става прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебува-
ла з 21.12.2017. Акціями емітента не володіє.
17.04.2018 обрано Голова 

Правлін-
ня

Плясов 
Сергій 

Вячеславо-
вич

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
значено згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2018 (Протокол від 
17.04.2018). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано особу - три роки шість місяців. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Голова 
Правління (ПАТ "Запоріжкран"). Акціями емітента не володіє.
17.04.2018 обрано Заступ-

ник 
голови 

Правлін-
ня

Бувайло 
Наталія 
Яківна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
значено згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2018 (Протокол від 
17.04.2018). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано особу - три роки шість місяців. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер (Запорізьке 
ЛВУМГ філії УМГ "Харківтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз 
України"), головний бухгалтер (Запорізьке ЛВУМГ філії УМГ "Харківтранс-
газ" ПАТ "Укртрансгаз"), головний бухгалтер, член Правління (ПАТ "За-
поріжкран"). Акціями емітента не володіє.
17.04.2018 обрано Член 

Правлін-
ня

Рибенок 
Наталія 

Вікторівна

- 0

Зміст інформації:
Фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. При-
значено згідно з рішенням Наглядової ради від 17.04.2018 (Протокол від 
17.04.2018). Підстава прийняття рішення - п. 10.1 Статуту емітента. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 
який обрано особу - три роки шість місяців. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст сектору право-
вого забезпечення (Державне управління охорони навколишнього при-
родного середовища в Запорізькій області), головний спеціаліст сектору 
правового та кадрового забезпечення (Департамент екології та природ-
них ресурсів ЗОДА), начальник відділу кадрів (ПрАТ "УкрНДІОГаз"), на-
чальник відділу персоналу, член Правління (ПАТ "Запоріжкран"). Акція-
ми емітента не володіє.

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

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

2. Голова Правління  Плясов С. В.
17.04.2018

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЗАПоРІЗьКИй ЗАВод ВАжКоГо КРАНобудуВАННЯ»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЕмІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ЗА 2017 РІК

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 
особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Калинiвське районне пiдприємство «Агро-
маш», 03567303, вул.Незалежності 46, м.Калинiвка, Калинiвський р-н, 
Вінницька обл., 22403, 04333-2-25-35 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
17.04.2018 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: http://03567303.pat.ua 4. Найменування, іденти-
фікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖ-
НАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ», 37024556 5. Інформація про загаль-
ні збори: 24.03.2017, ЧЕРГОВІ, кворум зборів % - 96,438500 ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ак-
ціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних за-
гальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-
рядку голосування на зборах. 3.  Звіт директора про 
фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комі-
сії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Това-
риства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, за-
твердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Наглядової ради, 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річно-
го звіту Товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку (покриття збит-
ку) за 2016 рік. 8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування То-
вариства. 9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і 
затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на під-
писання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстра-
ції статуту. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень То-
вариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову 
раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий 
орган». 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та 
членів Наглядової ради. 12. Затвердження кількісного складу Наглядової 
ради та строку її повноважень. 13. Обрання членів Наглядової ради То-
вариства. 14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, 
встановлення розміру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 16. Прий-
няття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення. ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАН-
НЯХ: Питання 1. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних за-
гальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної 
комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісї Ящишиа Любов 
Іванівна, Ящишин Ігор Васильвич Питання 2. Прийняте рішення: По всім 
питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести 
голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція - один 
голос» за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голо-
сування. Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою річних 
загальних зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем - Гуменчук 
Валентину Петрівну. Питання 3. Прийняте рішення: Затвердити звіт ди-
ректора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, 
Додаток 3. Визнати роботу директора задовільною. Питання 4. Прийняте 
рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, 
Додаток 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною Питання 5. 
Прий няте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 
рік, Додаток5. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Питання 6. 
Прий няте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік, До-
даток 6. Питання 7. Прийняте рішення: Прибуток, отриманий товариством 
в 2016 році в сумі 61 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів 
з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Питання 8. Прийняте 
рішення: Змінити тип публічного акціонерного товариства «Калинівське 
районне підприємство «Агромаш» з «публічного» на «приватне». Затвер-
дити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - 
Приватне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство 
«Агромаш»; скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Калинівське 
РП «Агромаш»; Уповноважити директора Товариства (з правом передо-
ручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для про-
ведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, 
заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобаль-
ного сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування 
Товариства. Питання 9 Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту 
Товариства, в тому числі зміну типу і найменування Товариства, та ви-
класти і затвердити Статут Товариства в новій редакції, Додаток 7. Упо-
вноважити голову зборів Васківнюка Миколу Васильовича, від імені за-

гальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції. 
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим 
особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку 
документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Питання 10. Прийняте рішення: Внести зміни і 
доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про За-
гальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Реві-
зійну комісію», «Положення про виконавчий орган» і затвердити їх в новій 
редакції, Додатки 8-11. Питання 11. Прийняте рішення: Припинити повно-
важення членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови На-
глядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради 
Корчака Володимира Степановича, Хуторнюк Галини Антонівни, Васків-
нюка Юрія Миколайовича, Васківнюк Тетяни Дмитрівни. Питання 12. 
Прий няте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3-х 
осіб строком на 3 роки. Питання 13. Прийняте рішення: Обрати членами 
Наглядової ради - Васківнюка Миколу Васильовича, Хуторнюк Галину 
Антонівну, Васківнюка Юрія Миколайовича. Питання 14. Прийняте рішен-
ня: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, 
в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради 
товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови 
Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винаго-
роду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноже-
ної на коефіцієнт 1,5. Питання 15. Прийняте рішення: Уповноважити ди-
ректора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з 
членами Наглядової ради. Питання 16. Прийняте рішення: Загальні збори 
приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 24.03.2017 року по 24.03.2018 року 
(включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (харак-
тером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття гро-
шових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких 
інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання 
інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору 
поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх 
осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відсту-
плення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші 
господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких 
воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість 
значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів 
надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять 
мільйонів гривень 00 копійок) грн. 14.08.2017, ПОЗАЧЕРГОВІ, кворум збо-
рів % - 96,882600 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комі-
сії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з пи-
тань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання голови 
та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. 
Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його 
в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової ре-
дакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту. 4. Вне-
сення змін до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загаль-
ні збори», «Положення про Наглядову раду». ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО 
ПИТАННЯХ: Питання 1. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію по-
зачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голо-
ва лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії: 
Ящишин Ігор Васильви; Ящишина Любов Іванівна Питання 2. Прийняте 
рішення: По всім питанням Порядку денного позачергових загальних збо-
рів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: «одна 
голосуюча акція - один голос». Тривалість доповідей не обмежувати. Об-
рати головою позачергових загальних зборів Васківнюка Миколу Васи-
льовича, секретарем - Гуменчук Валентину Петрівну. Питання 3. Прийня-
те рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і 
викласти його в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1). Упо-
вноважити голову зборів - Васківнюка Миколу Васильовича від імені за-
гальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції. 
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим 
особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку 
документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного 
товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» і змін в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. Питання 4. Прийняте рішення: Внести та за-
твердити зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «По-
ложення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Додат-
ки 2, 3) і викласти їх в новій редакції.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КАЛИНIВСьКЕ РАйоННЕ ПIдПРИємСТВо «АГРомАШ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський 
локомотиворемонтний завод»

1. Загальні відомості
Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський локомо-

тиворемонтний завод»,13655435, 76018, м.Iвано-Франкiвськ, 
Залiзнична, 22, 0342225370, info@lrz.if.ua, Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних зборiв акцiонерiв Това-

риства припинено повноваження Андрiєнко Полiна Григорiвна, голови 
Наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний 
завод», з 12.04.2018 року, у зв'язку з припиненням повноважень на-
глядової ради у повному складi. Перебувала на посадi з 26.09.2017 
року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 
12.04.2018 загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повно-
важення Павлюк Наталiя Василiвна, члена Наглядової ради 
ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод», з 12.04.2018 
року, у зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради у повно-
му складi. Перебувала на посадi з 26.09.2017 року. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Ку-
зуб Тетяна Олександрiвна, члена Наглядової ради ПрАТ «Iвано-
Франкiвський локомотиворемонтний завод», з 12.04.2018 року, у 
зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради у повному 
складi. Перебувала на посадi з 26.09.2017 року. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Єсипенко 
Людмила Миколаївна, члена Наглядової ради ПрАТ «Iвано-
Франкiвський локомотиворемонтний завод», з 12.04.2018 року, у 
зв'язку з припиненням повноважень наглядової ради у повному 
складi. Перебувала на посадi з 26.09.2017 року. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Холоднова 
Iрина Петрiвна, члена Наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський 
локомотиворемонтний завод», з 12.04.2018 року, у зв'язку з припи-
ненням повноважень наглядової ради у повному складi. Перебувала 
на посадi з 26.09.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних зборiв акцiонерiв То-
вариства обрано членом наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський 
локомотиворемонтний завод» Андрiєнко Полiну Григорiвну з 
12.04.2018 року, є представником акцiонера товариства, юридичної 
особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 

частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до на-
ступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала 
посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової 
ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» Кузуб 
Тетяну Олександрiвну з 12.04.2018 року, є представником акцiонера 
товариства, юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). 
На посаду обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду дер-
жавного майна України. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних зборiв акцiонерiв Товари-
ства обрано членом наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський ло-
комотиворемонтний завод» Павлюк Наталiю Василiвну з 12.04.2018 
року, є представником акцiонера товариства, юридичної особи - 
ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка 
в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до наступних 
рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
головного спецiалiста Фонду державного майна України; начальника 
вiддiлу РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 12.04.2018 загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради 
ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод» Шмiгач Оль-
гу Миколаївну з 12.04.2018 року, є представником акцiонера товари-
ства, юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На по-
саду обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 
5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного 
майна України; начальника вiддiлу РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протоколом №1 вiд 
12.04.2018 загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом 
наглядової ради ПрАТ «Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний за-
вод» Холоднову Iрину Петрiвну з 12.04.2018 року, є представником 
акцiонера товариства, юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 
00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi 
АТ - 99,5%). На посаду обрана до наступних рiчних Загальних зборiв. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника начальника 
вiддiлу, головного спецiалiста Фонду державного майна України. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис
Т.в.о.генерального директора Терешко Р.В. підтверджує достовір-

ність інформації, що міститься вище, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«IВАНо-ФРАНКIВСьКИй ЛоКомоТИВоРЕмоНТНИй ЗАВод»

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 
«КРЕАТИВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 31146251
3. Місцезнаходження: 01032 місто Київ, вулиця Жилянська, 75.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-04-55, (044) 390-04-45
5. Електронна поштова адреса: secretary@creative.kr.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: creative.kr.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про припинення емі-
тента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства 
за рішенням вищого органу емітента або суду

ІІ. Текст Повідомлення 
16 квітня 2018 року Господарським судом міста Києва (01030, м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 44-в) у справі №910/9131/16 було прийнято рішення 
про визнання Приватного акціонерного товариства «КРЕАТИВ» банкрутом 
та відкриття ліквідаційної процедури.

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  Свистунов Д.В.
18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КРЕАТИВ»
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Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Миколаївобленерго", 23399393, 54017, 
Україна, м. Миколаїв,  
вул. Громадянська, 40, (0512) 53-94-80

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

18.04.2018

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

www.energy.mk.ua

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
"Бейкер Тiллi Україна", 30373906 

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

Загальними зборами акцiонерiв, що 
відбулись 13.04.2017, розглядався 
наступний перелiк питань (порядок 
денний): 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних 
загальних зборiв Товариства.
2.Затвердження порядку проведення 
(регламенту) рiчних загальних зборiв 
Товариства.
3.Звiт Дирекцiї Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду.
4.Звiт Наглядової ради Товариства про 
роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення 
за наслiдками його розгляду.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про 
роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду та затверджен-
ня висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2016 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк.
7.Визначення основних напрямiв 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
8.Встановлення чiтких цiлей дiяльностi 
Товариства на 2017 – 2018 роки.
9.Створення фонду технiчного переосна-
щення Товариства.
10.Розподiл прибутку Товариства та 
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з 
урахуванням вимог законодавства, 
вiдповiдно до результатiв фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi.
11.Прийняття рiшення про припинення 
повноважень Голови та членiв Наглядо-
вої ради Товариства.
12.Обрання членiв Наглядової ради 
Товариства.
13.Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. Обрання 
особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами 
Наглядової ради Товариства.
14.Звiт уповноваженого (вiдповiдального 
за реалiзацiю антикорупцiйної програми) 
про реалiзацiю Антикорупцiйної програми 
Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку 
денного Зборiв не надходили, у зв'язку з 
чим змiни до порядку денного не 
вносились.
Результати розгляду питань порядку 
денного.
Звiт Дирекцiї Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 
2016 рiк, звiт Наглядової ради за 2016 рiк,

рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, звiт 
уповноваженого (вiдповiдального за 
реалiзацiю антикорупцiйної програми) 
про реалiзацiю Антикорупцiйної програми 
Товариства взятi до вiдома. Рiшення 
щодо звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 
не прийнято. Основнi напрями дiяльностi 
Товариства на 2017 рiк, Положення про 
принципи формування Наглядової ради 
ПАТ «Миколаївобленерго» затвердженi. 
Чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017 - 
2018 роки встановлено. Прийнято 
рiшення створити фонд технiчного 
переоснащення Товариства, передбачив-
ши, що кошти цього фонду можуть 
використовуватися виключно за 
погодженням з Наглядовою радою 
Товариства. Прийнято рiшення про 
розподiл прибутку, отриманого за 
результатами дiяльностi Товариства у 
2016 роцi, та виплату дивiдендiв. Обрано 
новий склад Наглядової ради Товариства 
та затверджено умови цивiльно-правових 
договорiв, якi укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства.
Проведення позачергових Загальних 
зборiв iнiцiйовано вiдповiдно до рiшення 
Наглядової ради Товариства. Позачерговi 
Загальнi збори ПАТ “Миколаївобленерго”, 
призначенi на 05.10.2017, не вiдбулись у 
зв’язку з вiдсутнiстю кворуму.

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітного 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітному

за простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума 
нарахованих 
дивідендів, 
грн.

0 0 5115965.33 0

Нарахувані 
дивіденди на 
одну акцію, 
грн.

0 0 0.03224888875 0

Сума 
виплачених 
дивідендів, 
грн.

0 0 6440333.88 0

Дата 
складання 
переліку 
осіб, які 
мають право 
на 
отримання 
дивідендів

- - 18.05.2017

Дата 
виплати 
дивідендів

- - - -

Опис На рiчних Загальних зборах Товариства вiд 13.04.2017 
(протокол № 26) було прийнято рiшення про нарахуван-
ня та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi. 
Вiдповiдно до цього рiшення виплата дивiдендiв 
здiйснюється Товариством через депозитарну систему 
України в порядку, встановленому Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
На виконання вимог чинного законодавства у 2017 роцi 
до державного бюджету до 1 липня 2017 року, а саме 
26.06.2017, було перераховано частину чистого 
прибутку на державну частку у розмiрi 5 052 656,97 грн. 
За результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi 
нараховано дивiдендiв 5 115 965.33 грн., сума 
дивiдендiв на 1 акцiю - 0,03224888875 грн. 

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо “мИКоЛАїВобЛЕНЕРГо”
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Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi iншим 
акцiонерам не були виплаченi у 2017 році у зв’язку з поступовою 
виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства за минулi перiоди, а 
саме: 15 грудня 2017 року перераховано дивiденди Центральному 
депозитарiю для здiйснення виплати дивiдендiв акцiонерам за 2014 
рiк у сумi 1 371 155,17 грн. 
Крiм того виплачено дивiденди акцiонерам за минулi перiоди у сумi 
16521,74 грн.
Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами 
дiяльностi Товариства у 2017 роцi ще не приймалось. 
Рiчнi Загальнi збори Товариства призначенi 
на 19 квiтня 2018 року.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1164060 1123793
Основні засоби (за залишковою вартістю) 893178 870915
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 53430 52858
Сумарна дебіторська заборгованість 157491 162358

Грошові кошти та їх еквіваленти 8029 4454
Власний капітал 328563 319449
Статутний капітал 39660 39660
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

185340 178272

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 226723 273864
Поточні зобов'язання і забезпечення 608774 530480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0.104 0.091

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

0.104 0.079

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 158640000 158640000
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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«будIВЕЛьНо-моНТАжНЕ уПРАВЛIННЯ 

№26 «одЕСбуд»
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 
«будIВЕЛьНо-моНТАжНЕ уПРАВЛIННЯ 
№26 «одЕСбуд», 31769002, 65045 одеська 
область одеса Тираспольська, буд. 5, 
(048) 7252221

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

17.04.2018 

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

31769002.sc-ua.com

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бЕРдИЧIВСьКЕ СПЕЦIАЛIЗоВАНЕ 

АВТоТРАНСПоРТНЕ  
ПIдПРИємСТВо 0651»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 
Публiчне акцiонерне товариство «Бердичiвське спецiалiзоване автотран-
спортне пiдприємство 0651», 05486266, Житомирська обл. Бердичiв-
ський р-н 13371 с. Великi Низгiрцi вул. Низгiрецька, 157, 243 4-61-58

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://satp0651.emitents.net.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи аудитор-
ської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності: аудит рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 рiк не здiйснювався через брак коштiв пiдприємства.

5. Інформація про загальні збори: у звітному періоді загальні збори 
не скликалися.

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

ПоВІдомЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«одЕСьКЕ ВИРобНИЧЕ об’єдНАННЯ 

«ХоЛодмАШ»
2. Код за ЄДРПОУ 00217863
3. Місцезнаходження 65005, м.Одеса, вул. Головкiвська, 57/1
4. Міжміський код, телефон та факс 048 730-41-02
5. Електронна поштова адреса office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://holodmash.od.ua/
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

ІІ. Текст повідомлення
17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ “одеське вироб-

ниче об’єднання «Холодмаш»”, відповідно до Статуту, прийнятто 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв:

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: по-

зики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяль-
ності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в 
т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав 
вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних 
з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капіталь-
ним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у 
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструкту-
ри.

Гранична сукупність вартості правочинів: 300 000 тис. грн; Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
18 740 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті (у відсотках): 1600,85 %; 

Загальна кількість голосуючих акцій: 21 644 942 акцій; Кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 18100663 ак-
цій; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
18095800 акцій ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прий няття рішення: 0 акцій. 

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

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

Генеральний директор _______________________ Свешнікова Т.І.
   М.П. (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  18.04.2018 р.
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «С.В.Т.А.», код за 
ЄДРПОУ 30968849, 01042, м. Київ, 
б-р Дружби народів, 9,
(068) 8086614

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

18.04.2018р.

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

http://svta.emitents.net.ua, stockmarket.gov.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних то-
вариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-

ватне (закрите) розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий 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 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

18.04.2018

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

www.morshinska.ua

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «Український 

науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00190503. 3. Місцезнаходження: 61024 м. Харків Гуданова, 18. 
4. Міжміський код, телефон та факс: 057 7003440 057 7142945. 5. Електрон-
на поштова адреса: ukrniio@kharkov.ukrtel.net. 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації: http://ukrniio.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: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про поперед-

нє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Постачан-
ня електричної енергії; Гранична сукупна вартість правочинів: 1800 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
10781 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 16,69604%; Загальна кількість голосуючих акцій: 61927; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 51008; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
51008; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

2).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Постачан-
ня природного газу; Гранична сукупна вартість правочинів: 1200 тис. грн; 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
10781 тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 11,13069%; Загальна кількість голосуючих акцій: 61927; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 51008; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
51008; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

3).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-
реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: 
Постачання вогнетривкої сировини (глинозему, нормального корунду, бад-
делеїту); Гранична сукупна вартість правочинів: 5200 тис. грн; Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10781 
тис. грн; Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у від-
сотках): 48,233%; Загальна кількість голосуючих акцій: 61927; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 51008; 
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 
51008; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 
рішення: 0.

4).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попере-
днє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Відомості 
щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: Створен-
ня і передача науково-технічної продукції інституту; Гранична сукупна вар-
тість правочинів: 6000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності: 10781 тис. грн; Співвідношення граничної 
сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 55,65346%; Загальна кількість 
голосуючих акцій: 61927; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 
участі у загальних зборах: 51008; Кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «за» прийняття рішення: 51008; Кількість голосуючих акцій, що про-
голосували «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.

Директор  Мартиненко В.В. 18.04.2018

АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «уКРАїНСьКИй НАуКоВо-доСЛІдНИй ІНСТИТуТ 
ВоГНЕТРИВІВ ІмЕНІ А.С. бЕРЕжНоГо»

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

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «жИТомИРЛьоН», код за ЄДРПОУ:00306041, 
місцезнаходження: 10020 Житомирська обл-ть м.Житомир проспект 
Миру 14, міжміський код та телефон емітента:(0412) 25-93-58;

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17 квітня 2018 р.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: www.zt-lyon.host-ua.org.ua 

4.Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю Аудиторська фірма «Наталія», код за ЄДРПОУ:33253896, якою 
проведений аудит фінансової звітності.

5. Черговi та позачергові загальнi збори акцiонерiв емітента у звітному році 
не скликались та не проводились із-за відсутності коштів на їх проведення. 

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

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ То-

ВАРИСТВо «РIВНЕАГРоСПЕЦПоСТАЧ. 2. Код за ЄДРПОУ: 
00914295. 3. Місцезнаходження: 33001, м.Рiвне, вул.Пирогова,40. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (0362)26-24-17, 63-30-79. 5. Електронна поштова адреса: 
agrosp@denwer.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: rivne-agros.at.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Рiвне агро-

спецпостач», що вiдбулися 17.04.2018р. (протокол № 1/2018 вiд 17 квiтня 
2018р.) у зв’язку з закiнченням термiну припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича. Розмiр 
частки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на 
посадi з 07.04.2017р.;

- Члена Наглядової ради Буланого Олександра Павловича. Розмiр част-
ки в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi 
з 07.04.2017р.;

- Члена Наглядової ради Дiденка Кирила Вiкторовича. Розмiр частки в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi з 
07.04.2017р.;

- Голови Ревiзiйної комiсiї Дюкарєва Антона Вiкторовича. Розмiр частки 
в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi з 
07.04.2017р.;

- Члена Ревiзiйної комiсiї Амер Олени Володимирiвни. Розмiр частки в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебувала на посадi з 
07.04.2017р.;

- Члена Ревiзiйної комiсiї Д’яченка Дмитра Iвановича. Розмiр частки в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi з 
07.04.2017р.

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Рiвнеагроспецпостач», що вiдбулися 17.04.2018р. (протокол 
№ 1/2018 вiд 17 квiтня 2018р.), обрано на посади терміном на 1 (один) рік:

- Голови Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича. Ча-
бан В.В. особисто акцiями емiтента не володiє, а є представником 
акцiонера - ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО», який володiє 77,5904% акцiй 
емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го Травня, 1а, м. Київ, Генеральний дирек-
тор. За рішенням Наглядової Ради (протокол №3-2018 вiд 17 квiтня 2018р.) 
Чабана В.В. обрано Головою Наглядової ради; 

- Члена Наглядової ради Дiденка Кирила Вiкторовича. Дiденко К.В. особис-
то акцiями емiтента не володiє, а є представником акцiонера - ТОВ «САЛОН-
МАГАЗИН «АЛЕКО», який володiє 77,5904% акцiй емiтента. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го 
Травня, 1а, м. Київ, заступник генерального директора з логiстики. 

- Члена Наглядової ради Буланого Олександра Павловича. Буланий О.П. 
особисто акцiями емiтента не володiє, а є представником акцiонера - 

ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО», який володiє 77,5904% акцiй емiтента. 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Алеко-
Сервiс» вул. 1-го Травня, 1а, м. Київ, перший заступник генерального дирек-
тора, генеральний директор; ТОВ «САЛОН-МАГАЗИН «АЛЕКО» вул. 1-го 
Травня, 1а, м. Київ, директор.

- Голови Ревiзiйної комiсiї Дюкарєва Антона Вiкторовича. Розмiр частки 
в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, 
вул.  1-го Травня, 1а, м. Київ, директор регiональної мережi, заступник гене-
рального директора зi збуту. 

- Члена Ревiзiйної комiсiї Амер Олену Володимирiвну. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го Травня, 1а, 
м.  Київ, заступник генерального директора - директор з економiки i фiнансiв. 

- Члена Ревiзiйної комiсiї Отрока Василя Івановича. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го Трав-
ня, 1а, м. Київ, начальник департаменту корпоративних продажiв.

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №3-2018 вiд 17.04.2018р.) у зв’язку 
iз закiнченням термiну повноважень членiв правлiння припиненi повноваження:

- Голови Правлiння Радчука Георгiя Анатолiйовича. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi з 
07.04.2017р.;

- Члена правлiння Ставецької Наталiї Петрiвни. Розмiр частки в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебувала на посадi з 
07.04.2017р.;

- Члена правлiння Сєрого Валерiя Миколайовича. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Перебував на посадi з 
07.04.2017р.

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №3-2018 вiд 17.04.2018р.) було 
прийнято рiшення повторно обрати на посади терміном на 1 (один) рік:

- Голови Правлiння Радчука Георгiя Анатолiйовича. Розмiр частки в ста-
тутному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Рiвнеагроспецпостач», голова 
правлiння., ДП «Укравтозапчастина-Рiвне», директор. 

- Члена Правлiння Ставецьку Наталiю Петрiвну. Розмiр частки в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го Травня, 1а, 
м. Київ, головний бухгалтер. 

- Члена Правлiння Сєрого Валерiя Миколайовича. Розмiр частки в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках)- 0,00%. Iншi посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ Укравтозапчастина, вул. 1-го Травня, 1а, 
м. Київ, iнженер 1-ої категорiї контрольно-ревiзiйного управлiння, ревізор. 

Всі вище перелічені особи не мають непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини та згоди на розкриття паспортних даних не надавали.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавством. 2. Голова правління Радчук Георгiй Анатолiйович. 17.04.2018

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«ЕНЕРГомАШ ІНВЕСТ», код за 
ЄДРПОУ 30968855, 01042, м. Київ, б-р 
Дружби народів, 9, (067) 2631590.

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

18.04.2018р.

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

energomashinvest.prat.ua, stockmarket.
gov.ua

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«будIНдуСТРIЯ-2020», 
01349911, 65033 одеська область 
малиновський м.одеса Аеропортiв-
ська, 15, (048) 743-22-88

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

 17.04. 2018 

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

http://budindustry2020.pjsc.od.ua

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) 

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

опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Вов-

чанський олiйноекстракцiйний завод», код за ЄДРПОУ 00373936; місцезна-
ходження: 62504, Харківська область, Вовчанський район, м.Вовчанськ, 
пл.Привокзальна, 11; міжміський код та телефон емітента: (05741) 4-22-39.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: http://00373936.infosite.com.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВоВЧАНСьКИй оЛIйНоЕКСТРАКЦIйНИй ЗАВод»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«СПЕЦЕНЕРГоКомПЛЕКТ»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік.

1.Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
телефон: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦЕНЕРГОКОМП-
ЛЕКТ», 21536118, пр-т Науки,63, м.Київ,03083, 0444514746.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018р. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: specenergo.mbk.biz.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«боРодЯНСьКА СПЕЦIАЛIЗоВАНА ПЕРЕСуВНА 

мЕХАНIЗоВАНА КоЛоНА - 15»
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«бородянська спецiалiзована пересувна механiзована колона - 15», 
24216271, вул. Шевченка 7, с.Загальцi, Бородянський р-н, Київська, 07823, 
(04477) 35286

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: spmk-15.kiev.ua

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

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

які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжмісь-
кий код та телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ЗАХIдНА 
ПРомИСЛоВА ГРуПА", 
32831296Волинська , -, 45400, Новово-
линськ, Островського, 64 03344 40 400,

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

17.04.2018

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

http://zpg.in.ua

ПРИВАТНЕ  
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«АКВАКоН»
Річна інформація ПрАТ «Аквакон»  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство «Ак-
вакон», 32569172, вул. Кульпарківська, буд. 95 А, м.Львів, Залізничний, 
Львівська, 79021, (032) 298-97-97

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: akvakon.bfg.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПРоЕКТНо-ТЕХНоЛоГIЧНИй ЦЕНТР 

«АГРоСоФТ»
Річна інформація ПрАТ «ПТЦ «Агрософт»  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Проектно-технологiчний центр «Агрософт», 00915225, проспект В.Чорно-
вола, 63-А, м.Львів, Шевченкiвський, Львівська, 79020, (032) 2528565

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: agrosoft.bfg.lviv.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АТмАШбуд»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ  
за 2017 рік

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Атмашбуд», 01412271, Житомирська обл. Корольовський р-н 10001 
м. Житомир вул. Сергiя Параджанова , 87, (0412) 429000

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "мИРГоРод-
СьКИй ЗАВод 
мIНЕРАЛьНИХ Вод",
00382651, Полтавська обл., Миргород-
ський р-н., 37600, м. Миргород, вул. Мiн-
заводська, буд. 1, тел. (05355) 4-36-74

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

18.04.2018

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

http://www.mzmv.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 публіч-
них акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення 

цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та те-
лефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "КРЕмЕНЧуК-
НАФТо ПРодуКТ СЕРВIС", 
03482784 , Полтавська Автозаводський 
39610 м. Кременчук проїзд Галузевий, 80 
0675405502

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

18.04.2018

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

www.knps.pp.ua



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 19 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

70

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.
1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон 

емітента: ПАТ «уКРПРомАВТоШИНоРЕмоНТ», 23535465, 
04073, Київ, проспект Степана Бандери, буд.5. 044-468-11-73. 2. Дата розкриття 
річної інформації у інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет: http://emitent.tetra-studio.com.ua/uapahk. 4. Найменуван-
ня аудиторської фірми: ТОВ «АФ «АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА», 35572900. 
5. Інформація про загальні збори : дата 19.04.2017, кворум 98.87%. Питання: 
1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови та 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламен-
ту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4.Звiт Генерального директора То-
вариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5.Звiт 
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками рорзгляду звiту. 7. Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної 
фiнансової звiтностi, порядку розподiлу прибутку, визначення порядку покриття 
збиткiв за 2016 рiк та затвердження фiнансового плану на 2017 рiк. 8. Переоб-
рання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Переобрання ревiзора Товари-
ства. 10.Затвердження умов цивiльно –правових договорiв з членами Наглядо-
вої ради Товариства. Встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради 
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 11.Внесення змiн 
до Статуту ПАТ «Укрпромавтошиноремонт» шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному 
питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. 6. Дивiденди на протязi звiтного 
перiоду не сплачувались та не нараховувались.

Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоВЕЛь-
НАФТоПРодуКТ», 03482531, 
Волинська , Ковельський, 45000, 
м. Ковель, вул.Луцька, 21  
(03352) 5-11-72,

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

18.04.2018

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

knp.volyn.ua/ukr/korporatuv/info/

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

Приватне пiдприємство Аудиторська 
фiрма «Аудит-Фаг», 25089923

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

Збори у звітному році не скликались.

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

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 

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

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

розміщення цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "СКЛоПРИЛАд", 
14307481, 37240 Полтавська область 
Лохвицький м. Заводське
вул. озерна, 18,  
05356 3-71-06

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

 19.04.2018 

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

http://steklopribor.pat.ua/

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ПоПІЛьНЯНСьКИй СПЕЦКАР’єР»; 2. 
Код за ЄДРПОУ 03443732

3. Місцезнаходження 13524, житомирська область, Попільнянський 
район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66

4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.popilnykarer.ho.ua.
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміни до 
статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів.

II. Текст повідомлення
18.04.2018р. рішенням річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Попільнянський спецкар’єр» прийнято рішення 
про викладення статуту у новій редакції, які в тому числі, пов’язані зі змі-
ною прав акціонерів.

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством. В.о. Голови Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 18.04.2018р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ «ВЕКТОР»
2. Код за ЄДРПОУ: 33304201
3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Рилєєва, 10-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 468-23-59, 537-72-18
5. Електронна поштова адреса: vektor@emitents.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018р.
Відомості щодо правочинів: 
Характер правочинів: договори підряду; договори купівлі(придбання), 

продажу(відчуження) нерухомого майна, включаючи земельні ділянки.
Гранична сукупна вартість правочинів: 130000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті: 73258,2 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 177,45%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних збо-

рах: 47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 

47895500.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

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

мації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяль-
ності емітента: рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів було прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ «НДІ «ВЕК-
ТОР» 17.04.2018р.

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

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

2. Голова правлiння  Нелiн о. В.
18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«НАуКоВо-доСЛIдНИй IНСТИТуТ «ВЕКТоР»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів  

акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка (І. Сір-

ка), буд. 7
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» повідо-
мляє вас, що 22 травня 2018 року о 10.00 годині за адресою: україна, 
м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні адміністративно-
виробничого корпусу ПАТ «СумИобЛЕНЕРГо») відбудуться річні загаль-
ні збори акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 22 травня 2018 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адре-
сою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні 
адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право 
на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 
3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, 
тобто на 24.00 год. 16.05.2018р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують 
право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з ви-
могами законодавства України. 

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів 
товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - 
фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а пред-
ставником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена 
особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним май-
ном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 
певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого 
представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідо-
млення акціонером відповідного органу товариства про призначення, за-
міну або відкликання свого представника може здійснюватися за допо-
могою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на пра-
во участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установ-
чими документами. Довіреність на право участі та голосування на загаль-
них зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто 
перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як 
і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосуван-
ня на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як пе-
редбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голо-
сування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має пра-
во видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. 
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 
не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних 
зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в 
акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне-
ра (його представника), а в разі участі представника акціонера – також до-
кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних 
загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства 
мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з 
матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідо-
млення до 21 травня 2018 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів 

посадова особа – Душина В.М. (начальник групи з питань корпоративних 
прав).

22 травня 2018 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (докумен-
тами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від-
бувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних 
зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів. 

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних 
зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, 
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денно-
го загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за 
адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Товариство 
зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера 
щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 
порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку 
до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової 
відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному 
письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на 
всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на влас-
ному веб-сайті товариства. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може пе-
ревищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 
пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів то-
вариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж 
за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований 
кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат 
пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства по-
дається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціо-
нера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціо-
нером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні 
товариства»: http://www.soe.com.ua.

Станом на 10.04.2018р. (на дату складання переліку осіб, яким надси-
лається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна 
кількість простих іменних акцій ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» становить 
177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 788 159 шт.

Проект порядку денного  
річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повно-
важень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-
рів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

4. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2017 роках та 
прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-
2017 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного зві-
ту.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-
2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИ-
ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

11. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2014 році.

12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2015 році.

13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2016 році.

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СумИобЛЕНЕРГо»
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ПРИВАТНЕ  
АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ВоВЧАНСьКИй оЛIйНоЕКСТРАКЦIйНИй 
ЗАВод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнаходження: пл.Привокзальна, 11, м. Вов-
чанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(05741) 4-22-39. 5. Електронна поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
16.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «Вовчанський 

ОЕЗ» (протокол №б/н вiд 16.04.2018) прийнято рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів у строк до 15.04.2019 
(включно), за умови попереднього погодження таких правочинів наглядо-
вою радою товариства, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, 
відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому чис-
лі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, орен-
да, користування майном, фінансовий лізинг. Гранична сукупність вартос-
ті правочинів: 130624545 тис. грн. (5 (п'ять) млрд. доларів США за курсом 
НБУ 27,124559 грн. станом на 16.04.2018), вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 189158 тис.грн., співвідно-
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 69055,8%. Загальна 
кількість голосуючих акцій 1 523 948 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах 1 523 948 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» 1 523 948 штук, «проти» прийняття 
рішення – немає.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Брюханов В.І. 16.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВоВЧАНСьКИй оЛІйНоЕКСТРАКЦІйНИй 

ЗАВод»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД». 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00373936. 3. Місцезнаходження: пл.Привокзальна, 11, м. Вов-
чанськ, Харківська обл., 62504. 4. Міжміський код, телефон та факс: (05741) 
4-22-39, 4-26-80. 5. Електронна поштова адреса: y.varavin@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://00373936.infosite.com.ua. 7. Вид 
особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
16.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВОВЧАН-

СЬКИЙ ОЕЗ» в зв'язку з затвердженням статуту в новій редакції прийняті 
наступні рішення: припинити повноваження члена наглядової ради това-
риства Пугача Юрія Володимировича (перебував на посаді з 22.01.2018, 
представник акціонера ТОВ «Кернел-Трейд», частка якого в статутному 
капіталі 99,3766%); обрати з 16.04.2018 членами наглядової ради товари-
ства на строк три роки Пугача Юрія Володимировича, Лук’яненко Вікторію 
Олександрівну, Усачову Анастасію Іванівну, як представників акціонера 
ТОВ «Кернел-Трейд» (частка в статутному капіталі 99,3766%). 16.04.2018 
головою наглядової ради ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (протокол засідан-
ня наглядової ради №б/н вiд 16.04.2018) обрано Пугача Юрія Володими-
ровича. Вказані посадові особи акціями товариства особисто не володіють; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; пись-
мову згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Інші посади, які 
вказані особи обіймали протягом останніх п’яти років: Пугач Ю.В. - 
ТОВ «Кернел-Трейд», директор департаменту з управлiння виробництвом 
(з 2011р.), директор з управлiння виробництвом (з 2015р.); директор з 
управлiння виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.- 
ТОВ «Кернел-Трейд», директор з правового забезпечення (з 2011р.), Уса-
чова А.I.-ТОВ «Кернел-Трейд», фiнансовий директор (з 2003р.).

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Брюханов В.І. 16.04.2018.

14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результата-
ми роботи у 2017 році.

15. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення за-
гальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товари-
ства.

16. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
17. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
18. Внесення змін до статуту Товариства.
19. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів 

управління та контролю Товариства.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голо-

ви і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
21. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 

Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
23. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
24. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

25. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради 
Товариства.

26. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; вста-
новлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 
Наглядової ради Товариства.

27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів 
Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
30. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; вста-
новлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами 
Ревізійної комісії Товариства.

31. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «СумИобЛЕНЕРГо» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до п. 6 Додатку 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування показника період

2017р. 2016р. 2015р. 2014р. 2013р.
Усього активів 1 233 994 1 018 206 947 725 801 515 729 210
Основні засоби (за залишковою вартістю) 792 335 730 210 583 376 560 648 564 953
Запаси 18 624 28 847 18 748 23 556 18 780
Сумарна дебіторська заборгованість 316 084 199 880 219 857 181 095 109 075
Гроші та їх еквіваленти 100 710 21 768 93 985 8 252 10 929
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 583 830 366 831 332 500 297 854 253 941
Власний капітал 903 727 750 294 716 334 682 721 639 329
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал* 92 776 92 776 92 776 92 776 92 776
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 170 - - - 7 434
Поточні зобов’язання і забезпечення 330 097 267 912 231 391 118 794 82 447
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 159 121 45 433 60 985 49 915 86 760
Середньорічна кількість акцій (шт.) 177 125 496  177 125 496 177 125 496 177 125 496 177 125 496
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,90 0,26 0,34 0,28 0,49

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.

ПАТ «СумИобЛЕНЕРГо»



№75, 19 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

73

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"доНбАСЕНЕРГо"

2. Код за ЄДРПОУ 23343582
3. Місцезнаходження 03150, Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)2909707 (044)2909710

5. Електронна поштова адреса office@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://de.com.ua/uk/document/
osobaja_informacija

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго» 18 квiтня 2018 року (протокол №6) 

прийняла рiшення продовжити трудовi вiдносини з Генеральним директором 
ПАТ «Донбасенерго» Бондаренком Едуардом Миколайовичем по 18 квiтня 
2023 року включно та укласти з ним Контракт №1/2018 вiд 18.04.2018р., 
умови якого затвердженi Наглядовою радою. Контракт з Генеральним ди-
ректором №1/2018 дiє з 18.04.2018р. по 18.04.2023 р. включно.

Обґрунтування: це рiшення прийняте у зв'язку з закiнченням 08.05.2018р. 
строку повноважень Генерального директором ПАТ «Донбасенерго», який був 
визначений рiшенням Наглядової ради 30.04.2015р. (протокол №16).

Бондаренко Е.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, акцiями ПАТ «Донбасенерго» не володiє, не надав згоду на 
розкриття паспортних даних.

Посади якi обiймав(-є) Бондаренко Е.М. протягом останнiх 5 рокiв:
- Генеральний директор ПАТ «Донбасенерго»;
- Генеральний директор ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ». 

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

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

2. Найменування посади
Генеральний директор  бондаренко Едуард миколайович

18.04.2018

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "СТРАХоВА 
КомПАНIЯ "ЕТАЛоН", 
20080515Київська, Шевченкiвський, 03057, 
м. Київ, вул.Дегтярiвська 33-б, 2 пiд'їзд  
044 590 09 02,

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

18.04.2018

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

http://www.etalon.ua/about/financial_
outcome/reporting/

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "обЕРIГ", 
31976385 Миколаївська , Арбузин-
ський р-н, 55330, с. Семенiвка, 
Ленiна, 44 (05132)30696,

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

19.04.2018

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

oberig.pat.ua

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) роз-
міщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили при-
ватне (закрите) розміщення цінних паперів

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "оЛьШАН-
СьКЕ АТП-14865", 02775277 
Миколаївська , Миколаївський район, 
57113, смт. Ольшанське, Промисло-
ва, 11 (0512)51-68-35,

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

19.04.2018

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

atp14854.pat.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "НоВоТЕХ", 
25375920 Миколаївська , Новоодесь-
кий р-н, 56655, с. Новоiнгулка, 70-рiччя 
Жовтня, 11 05167 24410,

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

19.04.2018

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

novoteh.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КАСКАд»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"КАСКАД", 22900750, Київська обл., 
Шевченкiвський р-н, 04053, м. Київ, 
вул. Сiчових Стрiльцiв, 52 А  
(044) 364-70-70, (044) 364-70-83

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

18.04.2018

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

22900750.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«єВРоКАР»

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

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

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Єврокар», 30913130, Україна Закарпатська обл. Ужгородський р-н 
89460 с.Соломоново вул.Перемоги, 46, (0312) 713900

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.skoda-auto.ua/SiteCollectionDocuments/201
8/30913130_2017_Eurocar.pdf
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ПРИВАТНЕ  
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«оКмА»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ОКМА», 24077020, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корп. В, м. Київ, Печерський, 
01042, (044) 206-11-50

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«РІВНЕНСьКИй ЗАВод НАдмІЦНИХ 
ЗАЛІЗобЕТоННИХ КоНСТРуКЦІй»

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «РІВНЕНСьКИй ЗАВод НАдмІЦНИХ ЗАЛІЗобЕТоННИХ КоН-
СТРуКЦІй», 05505696, вул. Промислова, 1А, с. Городок, Рівненський, 
Рівненська, 35331, (0362) 611569

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: rznzbk.in-ten.com

ПРИВАТНЕ  
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«АТ «СВІТАНоК»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

Приватне акцiонерне товариство 
«АТ «Свiтанок», 03062220, 01004, 
м. Київ, вул.Толстого, 6,  
(044)235-23-49, 234-61-88

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

18.04.2018

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

03062220.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРАСНЕНСьКИй КомбIНАТ 

ХЛIбоПРодуКТIВ»
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 
«Красненський комбiнат хлiбопродуктiв», 00952060, 80560 Львiвська об-
ласть Буський р-н, смт. Красне, вул. Залiзнична, 18, (03264) 2-24-34. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: krasnenskiykxp.pat.ua.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  

«КоРНЕР»
Річна інформація емітента цінних паперів  

за 2017 рік. 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОРНЕР», 01332135, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 103, м.Київ, 
03067, 0444085780. 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: www.gkomplect.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕРЕСуВНА мЕХАНIЗоВАНА  

КоЛоНА №20»
Річна інформація емітента цінних паперів  

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА 
КОЛОНА №20», 01354148,
08600, Київська обл., м. Фастiв, 
вул. Соборна, буд. 59, (04565)51519

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

18.04.2018

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

http://patpmk20.informs.net.ua/

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

ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗА-
ВОД». 2. Код за ЄДРПОУ: 04012017. 3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вулиця Велика Васильківська, будинок 143/2. 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 044 529 65 31 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: at52@atrep.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: 04012017.infosite.com.ua. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів. 

II. Текст повідомлення. Дата прийняття рішення про попереднє надан-
ня згоди на вчинення значних правочинів – 18.04.2018р, найменування упо-
вноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відо-
мості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж 
нерухомого майна; купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); 
купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; засну-

вання (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання фінан-
сової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення 
договорів підряду, субпідряду, постачання; укладення попередніх договорів. 
Гранична сукупність вартості правочинів – 174 560 тис.грн.; вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності 174 560 тис. грн.; 
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 
100%; загальна кількість голосуючих акцій – 123044106 акцій іменних про-
стих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 
зборах – 109892293 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 109892293 акцій іменних про-
стих, та «проти» - 0 акцій іменних простих. 

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. Найменування посади: Голова правлiння 
мазурчак о.о. 18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КИїВСьКИй ЕЛЕКТРоТРАНСПоРТНИй ЗАВод»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ПРАТ По ПІдВИЩЕННю РодюЧоСТІ ЗЕмЛІ  

ТА ЗАХИСТу РоСЛИН «АГРоСЕРВІС»
I. Загальні відомості.

1. Повне найменування: приватне акціонерне товариство по підвищенню 
родючості землі та захисту рослин «Агросервіс».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05489974.
3. Місцезнаходження: 82500 Львівська обл., Турківський р-н, м.Турка, 

вул.Міцкевича, 77.
4. Міжміський код, телефон та факс: (03269) 3-10-01.
5. Електронна поштова адреса agroservis.turka@gmail.com .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.agroservice.bfg.lviv.ua.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ по підвищенню 
родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» (протокол від 14-16 квітня 
2018 року) у зв’язку з закінченням терміну повноважень відкликано з посад 
(припинено повноваження) посадових осіб:

- голову правління Юсиповича Володимира Осиповича (паспорт серії КВ 
№938885, виданий 07.09.2002 року Турківським РВ УМВСУ у Львівській об-
ласті). Обіймав посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Володіє 98000 простими іменними акціями 
(51.5789% статутного капіталу товариства);

- голову наглядової ради Юсипович Світлану Володимирівну (паспорт 
серії КВ №251432, виданий 05.11.1999 року Туркiвським РВ УМВСУ у Львів-
ській області). Обіймала посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Володіє 16000 простими іменними 
акціями (8.4211% статутного капіталу товариства);

- члена наглядової ради Добрянського Івана Івановича (паспорт серії КВ 
№251771, виданий 07.12.1999 року Турківським РВ УМВСУ у Львівській об-
ласті). Обіймав посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Володіє 2000 простих іменних акцій 
(1.0526% статутного капіталу товариства);

- члена наглядової ради Когута Івана Петровича (паспорт серії КВ 
№854791, виданий 15.09.2000 року Туркiвським РВ УМВСУ у Львівській об-
ласті); Обіймав посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Володіє 2000 простих іменних акцій 
(1.0526% статутного капіталу товариства);

- голову ревізійної комісії Зубрицьку Надію Михайлівну (паспорт серії КВ 
№626052, виданий 07.03.2001 року Турківським РВ УМВСУ у Львівській об-
ласті). Обіймала посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Володіє 2000 простих іменних акцій 
(1.0526% статутного капіталу товариства);

- члена ревізійної комісії Саварин Ірину Володимирівну (паспорт серії КВ 
№626042, виданий 06.03.2001 року Туркiвським РВ УМВСУ у Львівській об-
ласті). Обіймала посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини немає. Володіє 2000 простих іменних акцій 
(1.0526% статутного капіталу товариства);

- члена ревізійної комісії Трескота Михайла Дмитровича (паспорт серії 
КВ №414591, виданий 01.02.2001 року Турківським РВ УМВСУ у Львівській 
області). Обіймав посаду з 26.04.2013 року. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Володіє 2000 простих іменних акцій 
(1.0526% статутного капіталу товариства);

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ по підвищенню 
родючості землі та захисту рослин «Агросервіс» (протокол від 14-16 квітня 
2018 року):

- головою правління товариства терміном на 5 років переобрано Юсипо-
вича Володимира Осиповича (паспорт серії КВ №938885, виданий 07.09.2002 
року Турківським РВ УМВСУ у Львівській області). освіта – вища; стаж роботи 
29 років. Посади, які обіймав за останні 5 років: АТ по підвищенню родючості 
землі та захисту рослин «Агросервіс», голова правління. Володіє 98000 про-
стими іменними акціями (51.5789% статутного капіталу товариства);

- до складу наглядової ради Товариства терміном на 3 роки переобрані:

Добрянський Іван Іванович (паспорт серії КВ №251771, виданий 
07.12.1999 року Турківським РВ УМВСУ у Львівській області). освіта – вища; 
стаж роботи 58 років. Пенсі-онер. Посади, які обіймав за останні 5 років: 
механік ВАТ «Турківський світлотехнічний завод»,. Не є афілійованою осо-
бою акціонерного товариства, до складу органу якого обраний. Володіє 
2000 простих іменних акцій (1.0526% статутного капіталу товариства);

Когут Іван Петрович (паспорт серії КВ №854791, виданий 15.09.2000 
року Турківським РВ УМВСУ у Львівській області); освіта - середня спеці-
альна; стаж роботи 43 роки. Пенсіонер. Посади, які обіймав за останні 5 ро-
ків: охоронець ДП «Львівська залізниця». Не є афілійованою особою акці-
онерного товариства, до складу органу якого обраний. Володіє 2000 простих 
іменних акцій (1.0526% статутного капіталу товариства);

Юсипович Світлана Володимирівна (паспорт серії КВ №251432, виданий 
05.11.1999 року Туркiвським РВ УМВСУ у Львівській області); освіта - вища; 
стаж роботи 40 років. Основне місце праці – інженер-економіст Турківської 
філії ДП «Укравтодор». Посади, які обіймала за останні 5 років: Турківська 
філія ДП «Укравтодор», інженер-економіст. Володіє 16000 простими імен-
ними акціями (8.4211% статутного капіталу товариства);

- ревізором товариства терміном на 3 роки обрана Зубрицька Надія Ми-
хайлівна (паспорт серії КВ №626052, виданий 07.03.2001 року Турківським 
РВ УМВСУ у Львівській області); освіта - вища, стаж роботи - 24 роки. Осно-
вне місце праці – головний бухгалтер ПП «Собінь» (за сумісництвом не пра-
цює). Посади, які обіймала за останні 5 років: ПП «Собінь», бухгалтер. Воло-
діє 2000 простих іменних акцій (1.0526% статутного капіталу товариства).

Рішенням наглядової ради ПрАТ по підвищенню родючості землі та за-
хисту рослин «Агросервіс» (протокол засідання від 16.04.2018 року №01/18):

- у зв’язку з виходом на пенсію звільнено з посади члена правління Сав-
ку Романа Михайловича (паспорт серії КВ №868412, виданий 07.05.2002 
року Турківським РВ УМВСУ у Львівській області). Обіймав посаду з 
26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Володіє 2000 простих іменних акцій (1.0526% статутного капіталу 
товариства);

- у зв’язку з виходом на пенсію звільнено з посади члена правління Ци-
трин Стефанію Антонівну (паспорт серії КВ №626348, виданий 14.03.2001 
року Турківським РВ УМВСУ у Львівській області). Обіймала посаду з 
26.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Акціями не володіє;

- обрано головою наглядової ради Товариства Юсипович Світлану Во-
лодимирівну (паспорт серії КВ №251432, виданий 05.11.1999 року Турків-
ським РВ УМВСУ у Львівській області); освіта - вища; стаж роботи 40 років. 
Основне місце праці – інженер-економіст Турківської філії ДП «Укравтодор». 
Посади, які обіймала за останні 5 років: Турківська філія ДП «Укравтодор», 
інженер-економіст. Володіє 16000 простими іменними акціями (8.4211% ста-
тутного капіталу товариства);

- призначено на посаду члена правління Юсиповича Володимира Воло-
димировича (письмової згоди на розкриття паспортних даних не давав); 
освіта – вища; стаж роботи 6 років. Основне місце праці: ПрАТ по підви-
щенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс», оператор АЗС (за 
сумісництвом не працює). Посади, які обіймав останні 5 років: оператор 
АЗС ПрАТ по підвищенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс», 
студент Львівського Національного аграрного університету. Акціями Това-
риства не володіє;

- призначено на посаду члена правління – головного бухгалтера Хомик 
Лесю Тарасівну (паспорт серії КВ №863615, виданий 07.03.2002 року Дро-
гобицьким МВ УМВСУ у Львівській обл.); освіта – середня технічна; стаж 
роботи 22 роки. Посади, які обіймала останні 5 років: ПрАТ/ВАТ по підви-
щенню родючості землі та захисту рослин «Агросервіс», головний бухгал-
тер. Акціями товариства не володіє.

Усі посадові особи, обрані до органів управління та контролю Товари-
ства, не мають непогашеної (не знятої) судимості за корисливі та посадові 
злочини.

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

на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність, згідно з чин-
ним законодавством.

Голова правління ПрАТ «Агросервіс»  Юсипович В.О.

Річна інформація емітента цінних паперів 
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента ТоВАРИСТВо З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю 
«ПIВдЕНТРАНСАВТо», 32416569, 65045 одеська область Приморський 
м.одеса вул. Коблiвська, 45, 0487283881.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018

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

інформацію pta.org.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою від-
повідальністю, 20971605.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Заповнюють емітенти - акціонерні то-
вариства

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

ТоВАРИСТВо З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю «ПIВдЕНТРАНСАВТо»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «жИТомИР-
СьКИй мАСЛоЗАВод» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 0412 422902; 0412 422902
5. Електронна поштова адреса sekretar@rud.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-

шенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол 
загальних зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноважен-
ня Голови, члена Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» Вівсик Оксани Петрівни. Володіє часткою в статутному капіталі в роз-
мірі 34.34113 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. На посаді Голови, члена Наглядової ради перебувала з 12.04.2017 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України.

В зв’язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням Загальних зборів акцiонерiв 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Статкевича Бо-
риса Леонідовича. Володіє 1 простою іменною акцією Емітента, що відпо-
відає частці в статутному капіталі в розмірі 0.0000036 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді члена На-
глядової ради перебував з 12.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням Загальних зборів акцiонерiв 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргонського 
Івана Миколайовича. Володіє 1 простою іменною акцією Емітента, що від-
повідає частці в статутному капіталі в розмірі 0,0000036 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді члена На-
глядової ради перебував з 12.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням Загальних зборів акцiонерiв 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Федоренко Ла-
риси Віталіївни. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді чле-
на Наглядової ради перебувала з 12.04.2017 р. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї Укра-
їни. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого не 
призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Наглядо-
вої ради Товариства зменшено до трьох осіб.

В зв’язку з необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства рі-
шенням Загальних зборів акцiонерiв 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноваження члена 
Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Радановича Ві-
талія Олесьовича. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді 
члена Наглядової ради перебував з 12.04.2017 р. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї 
України. Замість звільненої особи на посаду члена Наглядової ради нікого 
не призначено, так як за новою редакцією Статуту кількісний склад Нагля-
дової ради Товариства зменшено до трьох осіб.

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 18 квітня 2018 року (Протокол за-
сідання Загальних зборів №11 від 18.04.2018 р.) Вівсик Оксана Петрівна 
обрана членом Наглядової ради та Головою Наглядової ради ПАТ «ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє часткою в статут-
ному капіталі в розмірі 34.34113 %. Протягом останніх 5 років обіймала по-
саду Голови Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», 
інших посад не обіймала. Посадова особа є акціонером (не є представни-
ком акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним ди-
ректором). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, 
керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 18 квітня 2018 року (Протокол за-
сідання Загальних зборів №11 від 18.04.2018 р.) Таргонський Іван Микола-

йович обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛО-
ЗАВОД» строком на 3 роки. Володіє 1 простою іменною акцією Емітента, 
що відповідає частці в статутному капіталі в розмірі 0,0000036 %. Перелік 
інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років, - про-
відний юрисконсульт ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Посадова 
особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником 
групи акціонерів, не є незалежним директором). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю обрання Наглядової ради Товариства рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства 18 квітня 2018 року (Протокол засі-
дання Загальних зборів №11 від 18.04.2018 р.) Статкевич Борис Леонідович 
обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
строком на 3 роки. Володіє 1 простою іменною акцією Емітента, що відповідає 
частці в статутному капіталі в розмірі 0,0000036 %. Перелік інших посад, які 
обіймала посадова особа протягом останніх 5 років, - фахівець з матеріально-
технічного постачання ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Посадова 
особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи 
акціонерів, не є незалежним директором). Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства рі-
шенням Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол 
загальних зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноважен-
ня Голови, члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» Закусило Тетяни Петрівни. Часткою в статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. На посаді голови, члена Ревізійної комісії перебувала з 12.04.2017 р. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керую-
чись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства рі-
шенням Загальних зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено по-
вноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» Мазуренка Володимира Анатолійовича. Часткою в статутному 
капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебував з 
12.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 
даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства рішен-
ням Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол загаль-
них зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) припинено повноваження члена 
Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Гоєвої Олени 
Олександрівни. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаді члена 
Ревізійної комісії перебувала з 12.04.2017 р. Посадова особа не надала зго-
ди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. 

В зв’язку з необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішенням 
Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) Окрушко Олег Петрович обраний 
Головою, членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 
5  років, - економіст, начальник планово-економічного відділу ПАТ «ЖИТО-
МИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

В зв’язку з необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішенням 
Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) Мазуренко Володимир Анатолійо-
вич обраний членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не воло-
діє. Перелік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх  
5 років, - начальник відділу матеріально-технічного постачання ПАТ «ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України.

В зв’язку з необхідністю обрання Ревізійної комісії Товариства рішенням 
Загальних зборів акцiонерiв Товариства 18.04.2018 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №11 від 18.04.2018 р.) Гоєва Олена Олександрівна об-
рана членом Ревізійної комісії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Пе-
релік інших посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років, 
- Бухгалтер 2-ї категорії ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 
Конституцiї України.

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 Рудь Петро Володимирович. 18 квітня 2018 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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "КВАЗАР", 
14314038 м. Київ , Подiльський, 04136, 
м. Київ, Пiвнiчно-Сирецька, 3 (044) 
205-34-56 ,

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

19.04.2018

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

http://www.kvazar.com/files/yearreport2017.
pdf

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Ейч Ел Бi Юкрейн", 23731031 Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi 
Юкрейн", 23731031

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

1. Прийняття рiшення про обрання 
лiчильної комiсiї;
2. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради;
3. Прийняття рiшення про обрання членiв 
Наглядової ради, затвердження умов 
цивiльно –
правових договорiв та/або трудових 
договорiв, що укладатимуться з ними;
4. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту органiв управлiння 
Товариства, затвердження
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, 
розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 
2016рiк.

6. Інформація про дивіденди.
За результата-
ми звітнього 

періоду

За результатами 
періоду, що 
передував 
звітньому

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0

Нарахувані дивіденди на одну 
акцію, грн.

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання диві-
дендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дата закриття реєстру для виплати 

дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний 
перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв 
за 2017 рiк не приймалося. Дата закрит-
тя реєстру для виплати дивiдендiв по 
привiлейованих акцiях (за звiтний 
перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв 
за 2017 рiк не приймалося. Дата початку 
виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): 
За звiтний перiод дивiденди не виплачу-
вались. Дата закiнчення виплати 
дивiдендiв: За звiтний перiод дивiденди 
не виплачувались.

II. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства

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

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 183579 186031
Основні засоби (за залишковою вартістю) 79363 76787
Довгострокові фінансові інвестиції 1526 1526
Запаси 14563 19124
Сумарна дебіторська заборгованість 57874 50296
Грошові кошти та їх еквіваленти 741 258
Власний капітал -76396 -41501
Статутний капітал 18034 18034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -156155 -121281
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 472 1681
Поточні зобов'язання і забезпечення 259503 225851
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.4330 -0.3362
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-0.4330 -0.3362

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 360673 360673
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 
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 «ЧумАК», 
24106105, Козацька,3, місто Каховка, 
Каховський, Херсонська область, 
74800, (0552) 448500

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

17.04.2018

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

www.chumak.com

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо "уКРАГРоХIмХоЛдИНГ", 
32735896, 01030, м. Київ , Шевченкiвський район, 
вул. Чапаєва, буд. 12, лiтера "Б", 0442464206

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

17.04.2018 року

3. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну ін-
формацію

http://www.ukragrokhimholding.com/

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Атолл Холдiнг», 31237888, Україна 03062 м.Київ проспект Перемоги, 
буд.67, +380 (44) 490-10-80

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: http://www.atollholding.com.ua/ua/press/company_news.html

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АТоЛЛ ХоЛдIНГ»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВА РИ СТВо "боРодЯН-
СьКИй РАй АГ РоПоСТАЧ", 
00904664, провулок Залiз нич ний,б.1,, 
смт. Бородянка, Боро дянський, Київ ська 
область, 07801, Україна, (04577) 5-54-75

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

17.04.2018

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

www.smida.gov.ua

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "СТРАХоВА 
КомПАНІЯ "уНIКА жИТТЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 34478248
3. Місцезнаходження 01032, Київ, Саксаганського, 70А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0442256006 044 2256002

5. Електронна поштова 
адреса

office@uniqa.ua

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

uniqa.com

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

Текст повідомлення
16 квітня 2018 року Наглядова Рада Приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «УНІКА Життя» (надалі УНІКА Життя) прийняла 
рішення щодо обрання (подовження повноважень) Голови Правління УНІ-
КА Життя строком до 18 серпня 2018 року Симончука Володимира Мико-
лайовича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 
для розміщення в друкованому повідомленні. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями або часткою в статутному 
капіталі УНІКА Життя не володіє. Протягом останніх 5 років посадова осо-
ба обіймала посаду Голови Правління УНІКА Життя та Голови Ревізійної 
комісії ПрАТ «СК «УНІКА».

16 квітня 2018 року Наглядова Рада Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «УНІКА Життя» (надалі УНІКА Життя) прийняла 
рішення щодо обрання (подовження повноважень) Першого заступника 
Голови Правління УНІКА Життя строком до 18 серпня 2018 року В’юна 
Вадима Володимировича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 
для розміщення в друкованому повідомленні. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями або часткою в статутному 
капіталі УНІКА Життя не володіє. Протягом останніх 5 років посадова осо-
ба обіймала посаду Першого заступника Голови Правління УНІКА Життя 
та Члена Правління ПрАТ «СК «УНІКА».

16 квітня 2018 року Наглядова Рада Приватного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «УНІКА Життя» (надалі УНІКА Життя) при-
йняла рішення щодо обрання (подовження повноважень) члена Прав-
ління УНІКА Життя строком до 18 серпня 2018 року Ульє Олену 
Володимирівну. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 
для розміщення в друкованому повідомленні. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями або часткою в статутному 
капіталі УНІКА Життя не володіє. Протягом останніх 5 років посадова осо-
ба обіймала посаду члена Правління УНІКА Життя та Голови Правління 
ПрАТ «СК «УНІКА» .

16 квітня 2018 року Наглядова Рада Приватного акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «УНІКА Життя» (надалі УНІКА Життя) прийняла 
рішення щодо обрання (подовження повноважень) членом Правління 
УНІКА Життя строком до 18 серпня 2018 року Маркову Олену Олексан-
дрівну. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних 
для розміщення в друкованому повідомленні. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Акціями або часткою в статутному 
капіталі УНІКА Життя не володіє. Протягом останніх 5 років посадова осо-
ба обіймала посаду члена Правління УНІКА Життя та члена Правління 
ПрАТ «СК «УНІКА».

Підставою для змін в складі всіх зазначених вище посадових осіб УНІ-
КА Життя є рішення Наглядової ради УНІКА Життя, прийняте відповідно 
до повноважень, визначених Статутом та Положенням про Наглядову 
Раду.

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 Симончук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 17.04.2018

(дата)

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ПІоН-
ТЕКС», код ЄДРПОУ 01878348, 
Марко Вовчок, 12/14, Київ, Оболон-
ський, 04073, (044) 468-84-61

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

17.04.2018

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

www.pionteks.emit.com.ua

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

Аудиторська фірма ТОВ 
«ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС», код 
ЄДРПОУ 30489017

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 14.04.2017 року. Кворум зборів: 87,94% 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 прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4.Про прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.  
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
Товариства за 2016 рік. 6.Про затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік. 7.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 8.Про 
затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 9.Про визначення 
основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 10.Про припинення 
повноважень Голови та членів Правління Товариства. 11.Про обрання 
Голови та членів Правління Товариства. 12.Про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Про обрання членів 
Наглядової ради Товариства. 14.Про припинення повноважень Голови та 
членів Ревізійної комісії Товариства. 15.Про обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства. 16.Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерно-
го товариства на приватне акціонерне товариство) і відповідності до Закону 
України «Про акціонерні товариства» 
17. Про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного 
товариства «Піонтекс» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІОНТЕКС» (повне), та з ПАТ «Піонтекс» на ПрАТ «Піонтекс» (скорочене). 
18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладан-
ня його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства 
шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції 
Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якої (яким) 
будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для 
проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, 
викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень відомостей 
Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т. ч. відомостей щодо зміни типу 
Товариства, а також інших встановлених законодавством відомостей.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось. Результати 
розгляду питань порядку денного: з усіх питань порядку денного рішення 
прийняті. Протокол загальних зборів акціонерів розміщено на сайті 
емітента www.pionteks.emit.com.ua.
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Акціонерна компанія «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954

Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, 
телефон: (057) 740-15-12, 

факс: (057) 731-24-86. 
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/ 
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Річними загальними зборами акцiонерiв АК «Харківобленерго», які від-
булися 16.04.2018, було прийнято рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами 
дiяльностi у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Мiнiстрiв України 
«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фінансово-

господарської дiяльностi у 2017 році господарських товариств, у статутно-
му капiталi яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивiдендiв акціонерам Товариства;
- 10 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15% - до фонду розвитку виробництва.
Затвердити загальний розмір річних дивiдендiв за підсумками роботи 

Товариства за 2017 рік у розмiрi 23 277 264,30 грн. 
Встановити, що виплата дивiдендiв здійснюється Товариством через 

депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною 
комiсiєю з цінних паперів та фондового ринку.

Вiдповiдно до ст. 52 Закону України «Про акцiонернi товариства» визна-
чення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивiдендiв, порядку та строків виплати дивiдендiв у межах граничного 
строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону належить до 
виключної компетенції Наглядової ради.

АКЦІоНЕРНА КомПАНІЯ 
«ХАРКІВобЛЕНЕРГо»

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «дЕРЕВо-
мЕТАЛообРобНИй ЗАВод» 
код-05430538, місцезнаходження: 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н., 
с.Забір’я, вул.Перемоги, 1. т/ф 38(04598) 
3-43-96, 

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

17 квітня 2018 року

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

dmz.prat

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 
"будГIдРАВЛIКА", 31681688, 65005 
одеська область малиновський м.одеса 
вул. мельницька, 28 а, 0487320613

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

17.04.2018

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

http://stroygidravlika.prat.in.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "уКРНАФТо-
ПРом", 30587996, 65058 одесь-
ка область д/н м. одеса пр-т Шевчен-
ка, 6/2, 0487762522

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

17.04.2018

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

www.ukrnaftprom.pjsc.od.ua

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КАЛИНА», 
код ЄДРПОУ 30814923, с.Красне, р-н. 
Згурівський, Київська область, 07612, 
(04570)5-84-02

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

17.04.2018

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

www.kalina.emit.com.ua

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 

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

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

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «АЗОВЗОВНIШТРАНС», 01860667, Україна Донецька обл. 
87510 м. Марiуполь Корабельна, 2, (0629) 40-78-38

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АЗоВЗоВНIШТРАНС»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «АТП 2550»

2. Код за ЄДРПОУ: 05520371
3. Місцезнаходження: 14029, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 235-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 931766 (0462) 931766
5. Електронна поштова адреса: atp2550@athost.іnfo
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: atp2550.athost.іnfo
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 
15000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 21955.2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочи-
нів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
68.32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо поруки майном Товариства на 
граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності: 21955.2 тис.грн. Співвідношення 
граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. Загальна кількість го-
лосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість голосуючих акцій, 
що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 
Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо застави майна на граничну сукупну 
вартість 15000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 21955.2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вар-
тості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності: 68.32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, 
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 
1946896 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо отримання кредиту на граничну 
сукупну вартість 15000 тис.грн. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 
Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних до-
говорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також 
договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
21955.2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
68.32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосу-
ючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість 
голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 
13.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо придбання 
основних засобів на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21955.2 

тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. 
Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 
13.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо реалізації 
основних засобів на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21955.2 
тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартос-
ті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. 
Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 
13.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо виконання ро-
біт на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності: 21955.2 тис.грн. Співвідно-
шення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. Загальна кількість 
голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих акцій, що зареє-
стровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 
13.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо отримання по-
зик на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності: 21955.2 тис.грн. Співвід-
ношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. Загальна кіль-
кість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих акцій, що 
зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість голосую-
чих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством до 13.04.2019, а саме: щодо придбання паливно-
мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 21955.2 
тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 68.32%. 
Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 штук, кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП 2550» від 13.04.2018 
надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиня-
тись Товариством до 13.04.2019, а саме: надання гарантій в установах банку 
та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15000 тис.грн. Вар-
тість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
21955.2 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до 
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
68.32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 1946898 штук, кількість голо-
суючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1946896 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» – 1946896 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» – 0 штук.

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

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

2. Директор Хоменко Дмитро Володимирович М.П. 17.04.2018 (підпис).

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ШЛЯХоВИК», 14149622, вул. І. Франка, буд. 35, 
смт. Летичів, Летичівський р-н, Хмельницька область, 31500, УКРАЇНА, 
(03857) 9-28-98;

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018;

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

інформацію: http://shlyahovik.pat.ua/;
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – 

фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-
АУДИТ», 30687076;

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 19.04.2017 року. Кворум зборів: 0% до загальної кількості го-
лосів. Річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства призначені на 
19.04.2017 р. не відбулися через відсутність кворуму. Пропозицій щодо по-
вторного скликання у 2017 році річних (чергових) та/або позачергових За-
гальних Зборів акціонерів Товариства не надходило.

6. Інформація про дивіденди: Дивіденди у звітному періоді не нарахову-
вались і не виплачувались в зв'язку iз наявністю збитків.
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітента цінних паперів 

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«бІЛоЦЕРКІВСьКИй 
ЗАВод ЗАЛІЗобЕТоННИХ 
КоНСТРуКЦІй», код ЄДРПОУ 
00130659, вул.Сiчневого прориву, 39, 
м.Біла Церква, Київська область, 
09113, Україна, (04563) 4-05-95

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

17.04.2018

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

www.zbk.com.ua

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

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Аудиторська фірма «Баррістер 
АГЕНС Груп», код ЄДРПОУ 31992339

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. 
Дата проведення: 19.04.2017 року. Кворум зборів: 98,24% до 
загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на 
загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів 
Товариства. 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте  
28 лютого 2017р., а саме: «Про встановлення порядку та способу 
засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для 
кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 19 квітня 
2017р.». 3. Про встановлення порядку та способу засвідчення 
бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного 
голосування на загальних зборах акціонерів. 4. Про прийняття рішень 
з питань порядку проведення Зборів Товариства. 5. Про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Про прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 8. Про затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік. 9. Про розподіл прибутку і 
збитків Товариства за 2016 рік. 10. Про розгляд і затвердження 
основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 11. Про 
прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших 
правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про 
попереднє схвалення значних та інших правочинів. 12. Про 
прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із 
заінтересованістю. 13. Про внесення змін до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у новій редакції.14. Про внесення змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань.15. Про затвердження в новій 
редакції положень: «Про загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних 
конструкцій», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного 
товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», 
«Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства 
«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», «Про Правління 
Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод 
залізобетонних конструкцій», Кодексу корпоративного управління 
Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод 
залізобетонних конструкцій». 16. Про припинення повноважень 
Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Про обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства. 18. Про обрання голови 
Ревізійної комісії Товариства. 19. Про припинення повноважень 
Голови та членів Наглядової ради Товариства. 20. Про обрання 
членів Наглядової ради Товариства. 21. Про затвердження умов 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
пропозицій не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
позачергові збори не проводились. 
Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку 
денного рішення прийнято. Протокол загальних зборів акціонерів 
розміщено на сайті емітента www.zbk.com.ua. 
6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не виплачува-
лись.

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 
«НЕПТуН СоЛАР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

37326260

3. Місцезнаходження емітента 56520 Миколаївська обл., Возне-
сенський район, село Таборiвка 
ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0512500317 0512500317

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

info@neptunsolar.com.ua

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

neptunsolar.com.ua

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

2. Текст повідомлення
Повноваження Члена Наглядової Ради Юнчжi Чень (Yongzhi Chen)  

( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) при-
пинено 16.04.2018 р. (дата вчинення дiї 16.04.2018) Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 3 мiс.

Рiшення прийнято на чергових Загальних зборах акцiонерiв , протокол 
16/04/2018 вiд 16.04.2018 р. у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у 
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, а саме на зборах прийнято 
рiшення про створення колегiального органа управлiння Товариством у 
складi 2 осiб, тому повноваження Юнчжi Чень (Yongzhi Chen) представни-
ка акцiонера СНБМ IНТЕРНЕШНЛ ЕНЕРЖI ПТЕ. ЛТД. (CNBM 
INTERNATIONAL ENERGY PTE. LTD який виконував обов'язки члена На-
глядової Ради одноосiбно, були достроково припиненi.

За результатами кумулятивного голосування щодо обрання членiв на-
глядової ради на чергових Загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбулися 
16.04.2018 р. (протокол 16/04/2018 вiд 16.04.2018 р.) Наглядову Раду не 
обрано.

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 ____________ Смолiн максим Сергiйович
   М.П.

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

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗАВод 
ЗАЛIЗобЕТоННИХ ВИРобIВ 
№2 «одЕСбуд», 31768260, 65031 
одеська область м.одеса вул. Хiмiчна, 
буд. 5, (048) 728-93-84

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

17.04.2018

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

31768260.sc-ua.com



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 19 квітня 2018 р. 
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-

СТВо «одЕСьКЕ ВИРобНИЧЕ об'єдНАННЯ «ХоЛодмАШ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00217863
3. Місцезнаходження емітента 65005, м.Одеса, вул. Головкiвсь-

ка,  57/1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 048 730 49 10,  

048 730-49-10
5. Електронна поштова адреса емітента office@holodmash.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка http://holodmash.od.ua/
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідного до 
вимог глави 1 розділу IІI. Рішення про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПАТ «оВо «Холодмаш» від 
17.04.2018 року, відповідно до норм чинного законодавства та Ста-
туту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітен-
та:

- припинено повноваження члена наглядової ради Крагеля Миколи 
Миколайовича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС 
України в Одеській області 21.07.2000р., у зв’язку iз закiнченням строку 
дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 11.04.2017 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, 
володіє пакетом акцій в статутному капіталі Товариства в розмірі 
0.000038%.

- припинено повноваження члена наглядової ради Сараніной Галини 
Юріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), у зв’язку iз 
закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на по-
саді з 11.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- припинено повноваження члена наглядової ради Ремінського Мак-

сима Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано)., у 
зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебува-
ла на посаді з 11.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не 
має. 

- обрано на посаду члена наглядової ради Крагеля Миколу Миколайо-
вича, паспорт КК № 485707, виданий Біляївським РВ УМВС України в 
Одеській області 21.07.2000р. Посадова особа призначена 3 роки, про-
тягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала посади юриста, заступ-
ника начальника юридичного відділу, непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій в статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0.000038%.

- обрано на посаду члена наглядової ради Сараніну Галину Юріївну 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа при-
значена 3 роки, протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймала по-
сади начальника планово-технічного відділу, начальника відділу опера-
ційного контролю, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, частки у статутному капіталі Товариства не має. 

- обрано на посаду члена наглядової ради Ремінського Максима 
Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). По-
садова особа призначена на 3 роки, протягом останніх 5 років своєї 
діяльності обіймає посаду економіста, непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі То-
вариства не має. 

Рішенням наглядової ради ПАТ «оВо «Холодмаш» від 17.04.2018 р.:
- обрано на посаду Голови наглядової ради Сараніну Галину Юріївну 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа при-
значена на 3 роки.

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

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

Генеральний директор  ___________  Свешнікова Т.І.
 М.П. (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  18.04.2018

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«одЕСьКЕ ВИРобНИЧЕ об’єдНАННЯ «ХоЛодмАШ»

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 

«Плодоовощ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

20338818

3. Місцезнаходження емітента 87512 Марiуполь Володарське 
шосе,1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0629508031 д\н

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

plodov@emitent.net.ua

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

http://20338818.smida.gov.ua

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

2. Текст повідомлення
Припинення повноважень:Голови Наглядової ради - ШУМЕЙКО ОЛЕНА 

ВОЛОДИМІРІВНА, володіє 0,4055 відсотками у статутному капіталі Товари-
ства, ПАСПОРТ ВВ№827931 ВИД ЖОВТНЕВИМ РВ МАРІУПОЛЬСЬКИМ 
МУУМВС УКРАЇНИ 25.06.1999Р. Срок протягом якого особа перебувала на 
посаді 3 роки..Членом Наглядової ради - ШАБАНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІ-
ЙОВИЧ- володіє 0,4055 відсотками у статутному капіталі Товариства, ПАС-
ПОРТ ВВ№500489 ВИД ЖОВТНЕВИМ РВ МАРІУПОЛЬСЬКИМ МУУМВС 
УКРАЇНИ 07.08.1998Р Срок протягом якого особа перебувала на посаді 3 
роки. Членом Наглядової ради ЧЕРНЯВСЬКА ВЕРА ЛЕОНИДІВНА – воло-
діє 0,4055 відсотками у статутному капіталі Товариства, ПАСПОРТ ВН 
№028183 ВИД ЖОВТНЕВИМ РВ МАРІУПОЛЬСЬКИМ МУУМВС 
УКРАЇНИ26.06.2006Р Срок протягом якого особа перебувала на посаді 3 
роки.Обрано:Голову Наглядової ради - ШУМЕЙКО ОЛЕНА ВОЛОДИМІРІВ-

НА, володіє 0,4055 відсотками у статутному капіталі Товариства, ПАСПОРТ 
ВВ№827931 ВИД ЖОВТНЕВИМ РВ МАРІУПОЛЬСЬКИМ МУУМВС УКРАЇ-
НИ 25.06.1999Р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немаеРішення прийнято загальними зборами акціонерів 17.04.2018р Срок 
на яку вибрано особу :3 роки Є акціонером товариства.Членом Наглядової 
ради - ШАБАНОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ- володіє 0,4055 відсотками у 
статутному капіталі Товариства, ПАСПОРТ ВВ№500489 ВИД ЖОВТНЕ-
ВИМ РВ МАРІУПОЛЬСЬКИМ МУУМВС УКРАЇНИ 07.08.1998Р Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немае.Рішення прийнято за-
гальними зборами акціонерів 17.04.2018р Срок на яку вибрано особу :3 
роки. Є акціонером товариства. Членом Наглядової ради ЧЕРНЯВСЬКА 
ВЕРА ЛЕОНИДІВНА – володіє 0,4055 відсотками у статутному капіталі То-
вариства, ПАСПОРТ ВН №028183 ВИД ЖОВТНЕВИМ РВ МАРІУПОЛЬ-
СЬКИМ МУУМВС УКРАЇНИ26.06.2006Р Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немае.Рішення прийнято загальними зборами 
акціонерів 17.04.2018р Срок на яку вибрано особу :3 роки. Є акціонером 
товариства.РІВЕЗІЙНА КОМІССІЯ :відкликатиЛІПЕНКО ТАМАРА МИХАЙ-
ЛІВНА володіє 0,4055 відсотками у статутному капіталі Товариства Згоди 
на надання паспортних даних не надала. Срок протягом якого особа пере-
бувала на посаді 5 років.. МАСЛЮК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА – володіє 0,4055 
відсотками у статутному капіталі Товариства Згоди нанадання паспортних 
даних не надала. Срок протягом якого особа перебувала на посаді 5 років.
МИТЯНОВА МАРІЯ ФЕДОРІВНА- володіє 0,4055 відсотками у статутному 
капіталі Товариства. Згоди нанадання паспортних даних не надала. Срок 
протягом якого особа перебувала на посаді 5 років..ОБРАНО РЕВИЗОР: 
НЕМАШКАЛО АЛЛА СТЕПАНОВНА володіє 0,8111 відсотками у статутно-
му капіталі.Згоди надання паспортних даних не надала. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немае.Рішення прийнято загальни-
ми зборами акціонерів 17.04.2018р .Срок на яку вибрано особу :5 років. Є 
акціонером товариства.

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 ____________ Савоськiна Тетяна олександiвна
             М.П.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПЛодооВоЩ»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів 

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

ної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: 

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПо-
РІЗьКИй ЗАВод ВАжКоГо КРАНобудуВАН-
НЯ»; 00110728; 69015, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя вул. Ки-
яшка, 16-А; (061) 283-18-76

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://www.kran.zp.ua

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи ауди-
торської фірми (П.І.б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»; 24474300

5. Інформація про загальні збори:
20.04.2017 проведено річні загальні збори. Перелік питань, що роз-

глядалися на загальних зборах: 1.Звіт Правління про підсумки діяль-
ності товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 
2017 рік. 2.Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за 
наслідками його розгляду. 3.Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та при-
йняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків 
Ревізійної комісії за 2016 рік. 4.Затвердження річного звіту товариства 
за 2016 рік. 5.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік. Затвер-
дження розміру річних дивідендів за 2016 рік. 6.Про вчинення значних 
правочинів. По першому питанню слухали Плясова С. В, Барнаша І. В. 
та прийняли рішення затвердити звіт Правління про підсумки діяльнос-
ті товариства в 2016 році; роботу Правління за звітний період  
визнати задовільною; затвердити основні напрямки діяльності товари-
ства у 2017 році: обсяг виробництва продукції - не менше 397 млн. грн.; 
мінімізація збитків від операційної діяльності. По другому питанню слу-
хали Худзіцьку К. Д. та прийняли рішення затвердити звіт Наглядової 
ради за 2016 рік; роботу Наглядової ради за звітний період визнати за-
довільною. По третьому питанню слухали Тучинського В. В. та прийня-
ли рішення затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік; роботу Реві-
зійної комісії за звітний період визнати задовільною; затвердити 
висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. По четвертому питанню слухали 
Тимохіна М. М. та прийняли рішення затвердити фінансову звітність за 
2016 рік у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 
року (форма 1) з валютою балансу 367 300 тис. грн.; Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (форма 2) з чистим 
фінансовім результатом 25 051 тис. грн.; Звіт про рух грошових коштів 
(за прямим методом) за 2016 рік (форма 3) із залишком грошових ко-
штів 30 300 тис. грн.; Звіт про власний капітал за 2016 рік (форма 4) із 
залишком мінус 334 159 тис. грн.; Примітки до фінансових звітів за рік, 
що закінчився 31 грудня 2016 року. По п'ятому питанню слухали Тимо-
хіна М. М. та прийняли рішення прибуток за 2016 рік направити на по-
криття збитків минулих періодів; у зв'язку з наявністю непокритого 
збитку станом на 31.12.2016 р., відсутністю резервного капіталу, диві-
денди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати. По шостому пи-
танню слухали Тимохіна М. М. та прийняли рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами 
України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі-
шення, тобто у період з 20.04.2017 року по 19.04.2018 року включно, із 
наступними параметрами: характер правочинів - будь-які договори із 
зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п'ятої Цивільного кодексу 
України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також 
договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/
або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає 
заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, 
за якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, 
включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених 
раніше договорів; гранична сукупна вартість - 2 000 000 тис. грн. або 
еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного 
договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного 
раніше договору; надати повноваження Наглядовій раді товариства 
приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів та ви-
значення граничної вартості кожного правочину; надати повноваження 
Голові Правління товариства або - у випадках, встановлених Статутом 
товариства - Заступнику голови Правління товариства визначати інші 
істотні умови зазначених вище правочинів, укладати та підписувати від 
імені товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи 
внесення змін до укладених раніше договорів.

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уКРХІмПРоЕКТ»

місцезнаходження: Україна, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13,
код ЄДРПОУ 00205618

Наглядова рада ПАТ «Укрхімпроект» (надалі – «Товариство») повідо-
мляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») 
відбудуться о 10:00 год. 25 травня 2018 року за адресою: м. Суми, 
вул. Іллінська,13, перший поверх, актовий зал. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 21 травня 2018 року.

ПРоЕКТ ПоРЯду дЕННоГо ЗбоРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНь, Що ВИНоСЯТьСЯ НА ГоЛоСуВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 
припинення їх повноважень.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2017 р.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо-
вої звітності) Товариства за 2017 р. 

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльнос-
ті Товариства на 2018 р.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господар-
ської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження розміру річних ди-
відендів.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів. 

основні показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства 

(тис.грн.)
Найменування показників Значення 

показників 
(тис.грн.)

2017 2016
Усього активів 36987 34851
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

12509 15053

Запаси 3772 5625
Сумарна дебіторська 
заборгованість

13858 12645

Гроші та їх еквіваленти 5486 809
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

17840 17319

Власний капітал 22716 23048
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

2877 2877

Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення

1866 2212

Поточні зобов'язання і 
забезпечення

12405 9591

Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

75 -5788

Середньорічна кількість 
акцій (шт.)

1498450 1498450

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

0,05005 -3,86266

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за міс-
цем їх проведення 25 травня 2018р. з 09:15 до 09:45 год. Для участі у 
Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а пред-
ставникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимога-
ми чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного Зборів, за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська,13, 
перший поверх, кабінет 104 у робочі дні з 8:00 до 16:00, а в день прове-
дення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами, є менеджер з персона-
лу Ткач Алла Володимирівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, пода-
ються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції при-
ймаються у строк до 05 травня 2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  
з проектами рішень з питань, включених до порядку денного: 
ukrhimproekt.com.ua. 

НАГЛЯдоВА РАдА ТоВАРИСТВА
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Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному 

друкованому виданні)
I. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо "ЗАПАдИНСьКЕ", 19410232, 
Київська обл., Василькiвський р-н, 08600, 
м. Василькiв, вул. Польова, 61, (045712) 4005 ,

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

18.04.2018

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

www.19410232.com.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 "Кволiтi Аудит, 33304128 

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

Дата – 18.04.17. кворум – 72,38
Питання порядку денного:
1.Про обрання лiчильної комiсiї;2.Про обрання 
голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ «Западинське»;3.Про розгляд та прийнят-
тя рiшення за наслiдками розгляду звiту нагля-
дової ради ПрАТ «Западинське» за 2016 рiк;4.
Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту виконавчого органу ПрАТ «Запа-
динське» за 2016 рiк;5.Про розгляд та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної 
комiсiї ПрАТ «Западинське» за 2016 рiк;6.За-
твердження рiчного звiту ПрАТ «Западинське» 
за 2016 рiк;7.Розподiл прибутку i збиткiв 
ПрАТ «Западинське»;8.Про припинення повно-
важень голови та членiв наглядової ради 
ПрАТ «Западинське»;9.Про обрання голови та 
членiв наглядової ради ПрАТ «Западинське»; 
10.Про внесення змiн до Статуту ПрАТ «Запа-
динське» у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть 
до чинного законодавства;11.Про затвердження 
та пiдписання Статуту ПрАТ «Западинське» у 
нової редакцiї

Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Головою лiчильної комiсiї Лозовську О. I., 
члени лiчильної комiсiї - Воловенко I.М. та Лазеб-
ник В.С. 2. Обрано Головою зборiв Воловенко I.М. 
та секретарем зборiв Лозовську О. I.3. Затверджено 
звiт Наглядової ради ПрАТ «Западинське» за 2016 
рiк. 4. Затверджено звiт виконавчого органу про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПрАТ «Западинське» за 2016 рiк. 5. Затверджено 
звiт ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Западинське» за 2016 
рiк. 6. Затверджено рiчний звiт ПрАТ «Западин-
ське» за 2016 рiк.7. Збиток Товариства за 2016 рiк 
залишино на балансi Товариства, та покрито за ра-
хунок прибутку Товариства в наступних перiодах 
дiяльностi.8. Припинити повноваження Голови на-
глядової ради – Драгана А. Ю. та членiв наглядової 
ради - ТОВ «Гостиний двiр» та Мiрошника С. М..  
9. Обрано на посаду Голови наглядової ради –  
Драгана А.Ю. та членами наглядової ради –  
Нужного В. П. та Мiрошника С. М..10. Внести 
вiдповiднi змiни до Статуту ПрАТ «Западинське». 
11.Затвердити та пiдписати Статут ПрАТ «Западин-
ське» у новiй редакцiї.

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

(тис. грн)
Найменування показника Період

звіт-
ний 

попе-
редній

Усього активів 12367 13339
Основні засоби (за залишковою вартістю) 6883 8242
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1511 715
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 28
Власний капітал 12324 13282
Статутний капітал 1500 1500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3504 2961
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 43 57
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

-0.1597 0.0248

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

-.1597 0.0248

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 6000 6000
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 

0 0

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «страхова компанія «місто»

2. Код за ЄДРПОУ: 33295475
3. Місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна,25.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 50-81-08
5. Електронна поштова адреса: info@ic-misto.com.ua, 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.ic-misto.com.ua
7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення: 17 квітня 2018 року. 
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «СК «Місто».
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збо-

ри приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товари-
ством значних правочинів, в період з 17.04.2018 р. по 17.04.2019 р. (включ-
но), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характе-
ром) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), 
гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських про-
дуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) 
Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпе-

чення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 
забезпечення зобов ’язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в 
тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переве-
дення боргу, оренди та лізингу, інші господарські правочини, які пов’язані з 
діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому 
гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинен-
ня яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може пе-
ревищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.  
включно.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 20000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності 56006,9 тис.грн. 
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 35,71%. 

7. Загальна кількість голосуючих акцій 46000шт; кількість голосуючих 
акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 46000 голоси; кількість голо-
суючих акцій, що проголосували «за» – 46000 голоси; кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. 

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

2. Найменування посади Голова правління ПрАТ «Страхова компанія 
«Місто» Крамер Г.Л. 17.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «мІСТо»
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РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітентів, які здійснили приватне (закрите) розмі-
щення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 
які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщен-
ня цінних паперів (для опублікування у офіційному друкованому виданні): 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«Торгсервiс», 20856950, 80000 Львiвська область Сокальський район 
м. Сокаль вул.Героїв УПА, 14, (03257) 2-04-71; 2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Ко-
місії: 17.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію: torgservis.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТоРГСЕРВIС»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

СТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛIЙНОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД - КЕРНЕЛ 
ГРУП». 2. Код за ЄДРПОУ: 00373907. 3.Місцезнаходження: 36007, м. Пол-
тава, вул. Маршала Бiрюзова, 17. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0532) 51-95-55, 51-95-69. 5. Електронна поштова адреса: pmez@kernel.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7. Вид 
особливої інформації: прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.

II. Текст повідомлення
16.04.2018 на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ 

ГРУП» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк до 15.04.2019 
(включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядо-

вою радою товариства, наступного характеру: купiвля – продаж, поставка, 
вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi 
iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, 
користування майном, фiнансовий лiзинг. Гранична сукупнiсть вартостi 
правочинiв: 130624545 тис.грн. (5 (п'ять) млрд. доларiв США за курсом НБУ 
26.124909 грн. на 16.04.2018), вартiсть активiв емiтента за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi: 886079 тис.грн., спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi: 14741.9%. Загальна кiлькiсть голо-
суючих акцiй 118 400 582 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi 
для участi у загальних зборах 118 338 960 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «за» 118 338 960 штук, «проти» прийняття рiшення – 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 Данильченко С.А. 16.04.2018 

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСьКИй оЛIйНоЕКСТРАКЦIйНИй ЗАВод - КЕРНЕЛ ГРуП»

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

1.Повне найменування емітента: ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ТЕРНоПIЛьСьКИй РАдIоЗАВод 
«оРIоН», ідентифікаційний код юридичної особи: 22607719, місцезна-
ходження, 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6, міжміський код і телефон емі-
тента: (0352) 24 30 14. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04 2018 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://www.orion.te.ua/doc/Richna_inf_emitenta_2017.pdf. 4. Найменування, 
ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Консул», 21131551.

5. Інформація про загальні збори .
Річні загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017 року. Порядок денний: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосуван-
ня на рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства 28.04.2017 року. 2. За-
твердження висновку ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 3. Звiт правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за 
наслiдками його розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 
рiк. 5. Розподiл прибутку товариства, в тому числi затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2016 роцi. Встановлення 
дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, по-
рядку та строку їх виплати. 6. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку 
товариства на 2017 рiк, в тому числi планового нормативу вiдрахування з чи-
стого прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами 
дiяльностi товариства у 2017 роцi. 7. Звiт наглядової ради про роботу за 2016 
рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 8. Звiт ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «ТРЗ «Орiон» про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
його розгляду. 9. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 
2017 рiк. 10. Припинення повноважень членiв наглядової ради товариства.  
11. Обрання членiв наглядової ради. 12. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними чле-
нами наглядової ради. 13. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi товариства на 
2017 рiк. 14. Внесення змiн до Статуту товариства, шляхом викладення його у 
новiй редакцiї. 15. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних 
документiв товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Пропозицiй вiд 
акцiонерiв до перелiку питань порядку денного не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати до складу 
лiчильної комiсiї таких акцiонерiв: Грицеляка В.М.; Колесницького О.А.; 
Нижник О.М.; Савич О.I.; Бабiй I.В. 2. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї 
за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Аудитор-
ський висновок щодо фiнансової звiтностi товариства за 2016 рiк прийняти 
до вiдома. 3. Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - госпо-
дарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. 4. Затвердити рiчний звiт това-

риства за 2016 рiк. 5. Затвердити розподiл чистого прибутку, отриманого 
товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi: - фонд дивiдендiв – 
50 %; - фонд розвитку виробництва - 35%; - фонд матерiального заохочен-
ня - 10%; - iншi цiлi (резервний фонд) - 5%. Скласти перелiк осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв станом на 18.05.2017 року. Виплату 
дивiдендiв, якi припадають на державну частку провести в строк з 
25.05.2017 до 01.07.2017 року, шляхом перерахунку суми дивiдендiв на 
розрахунковий рахунок Управлiння казначейства у м.Тернополi. Перераху-
вати суму дивiдендiв фiзичних осiб, як матерiальну допомогу в дитячi бу-
динки м. Тернополя, будинки для людей похилого вiку, на потреби воїнiв якi 
перебувають у зонi АТО та на лiкування працiвникiв ПАТ «ТРЗ «Орiон» з 
важкими формами захворювання, на яке необхiднi значнi кошти. 6. Затвер-
дити нормативи розподiлу прибутку, отриманого товариством за результа-
тами дiяльностi у 2017 роцi: - фонд дивiдендiв – 50%; - фонд розвитку ви-
робництва – 35%; - фонд матерiального заохочення - 10%; - iншi цiлi 
(резервний фонд) - 5%. При змiнi вимог законодавчих та нормативних актiв 
щодо базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовуєть-
ся на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi у 2017 роцi на момент проведення загальних зборiв: 6.2. Затвер-
дити нормативи розподiлу прибутку, отриманого товариством за результа-
тами дiяльностi у 2017 роцi: - в частинi виплати рiчних дивiдендiв вiдповiдно 
до вимог законодавчих та нормативних актiв, що дiють на час проведення 
загальних зборiв акцiонерiв; - фонд розвитку виробництва – 35%; - фонд 
матерiального заохочення - 10%; - iншi цiлi (резервний фонд) - 5%. 7. За-
твердити звiт наглядової ради про роботу за 2016 рiк. 8. Затвердити звiт 
ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТРЗ «Орiон» про роботу за 2016 рiк. 9. Затвердити 
основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк. 10. Припинити повно-
важення голови та членiв наглядової ради товариства: Капелусь Т.I.; 
Самодiної В.В.; Балко Л.М.; Ганулi I.М.; Юрика Ю.З. 11. Обрати членами на-
глядової ради: Капелусь Т.I. – представника акцiонера, Балко Л.М. – пред-
ставника акцiонера, Ганулю I.М. – представника акцiонера, Юрика Ю.З. – 
представника акцiонера, - Самодiноу В.В. - акцiонера. 12. Затвердити 
умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами На-
глядової ради Товариства. Уповноважити Голову правлiння товариства 
Карпика Я.М. на пiдписання цивiльно – правових договорiв з обраними 
членами наглядової ради. 13. Встановити чiткi цiлi дiяльностi товариства 
на 2017 - 2018 роки. 14. Затвердити змiни до Статуту товариства, шляхом 
викладення його у новiй редакцiї. Доручити головi правлiння ПАТ «ТРЗ 
«Орiон» Карпику Я.М. зареєструвати Статут товариства у новiй редакцiї. 
15. Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних документiв 
товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а саме: - Положення 
про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ТРЗ «Орiон»; Положення про Наглядо-
ву раду ПАТ «ТРЗ «Орiон». У звiтному роцi позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв не скликалися.

6. Інформація про дивіденди. За результатами звітного 2017 року отри-
мано збитки і рішення щодо виплати дивідендів, на дату опублікування ін-
формації, не приймалось. Чергові загальні збори акціонерів скликаються 
на 20.04.2018. За результатами попереднього 2016 року дивіденди випла-
чені в сумі 353852, 00 грн. в звітному році.
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Річна інформація емітента цінних паперів 
I. основні відомості про емітента

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД», 
30722314, 02099, м. Київ , Дарниць-
кий р-н, вул. Бориспiльська, 9, 
(044) 566-85-20

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

18.04.2018

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

http://30722314.smida.gov.ua/

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 
фiрма «Лисенко», 35796588

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів: чергові. Дата 
проведення: 04.04.2017. Кворум зборів: 100%. Прийняті рішення: 
Затвердити Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки 
дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Затвердити Звiт Наглядової ради 
Товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Затвердити Звiт та 
висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi за 2016 
рiк. Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р. та звiт про фiнансовi 
результати Товариства за 2016 рiк. Затвердити наступний розподiл 
прибутку ПАТ «КИЇВСЬКИЙ РАДIОЗАВОД» за 2016 р. в розмiрi 200,0 
тис. грн.: до фонду дивiдендiв – 100,0 тис. грн. (50% чистого прибутку); 
до резервного фонду – 10,0 тис. грн. (5% чистого прибутку); покриття 
збиткiв минулих перiодiв – 90,0 тис. грн. (45% чистого прибутку). 
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства 
у повному складi. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Голуба 
Олександра Юрiйовича, Приступу Максима Євгеновича, Волкову Юлiю 
Валерiївну, Чайковського Сергiя Михайловича , Петренко Олександра 
Iвановича. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. Надати повноваження Головi правлiння Товариства 
пiдписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Припинити 
повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному 
складi. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: Суходольську Ольгу 
Василiвну; Конопако Олену Олександрiвну; Лазоренко Майю 
Володимирiвну. Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх 
положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї та змiни та 
доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати 
новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства, нову редакцiю Статуту 
Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової 
редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних довiреностей. 

6. Інформація про дивіденди. Затверджено наступний порядок та розмiр 
виплати дивiдендiв: розмiр дивiдендiв становить 0,0003567 грн. на одну 
просту акцiю; датою складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв визначити вiдповiдно до чинного законодавства та 
Статуту Товариства – 04 квiтня 2017 р.; вiдомiсть на виплату дивiдендiв 
на базi реєстру акцiонерiв ПАТ «Київський радiозавод» станом на 
04 квiтня 2017 р.; дивiденди в розмiрi 100,0 тис. грн. розподiляються мiж 
акцiонерами пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй та виплачуються 
акцiонерам Товариства грошовими коштами протягом шести мiсяцiв з 
дня прийняття рiшення загальними зборами Товариства (з 04.04.2017 р. 
по 04.10.2017 р.); дивiденди н а державну частку акцiй виплачуються 
шляхом перерахування коштiв до Державного бюджету України в термiн 
до 01.07.2017 р. згiдно Постанови КМУ вiд 01.03.2017 р. №120. 
Дивiденди виплачено 27.06.2017 в сумi 50000 грн. – на державну частку 
акцiй; 31.07.2017 в сумi 50000 грн. акцiонеру ПрАТ «ЕЛЕКОН».

II. основні показники 
фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 63678 59797
Основні засоби (за залишковою вартістю) 15379 36990
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1480 2594
Сумарна дебіторська заборгованість 4083 461
Грошові кошти та їх еквіваленти 3599 8892
Власний капітал 54219 54238
Статутний капітал 70091 70091
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-17692 -17673

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 9459 5559
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00029 0.0007133

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

0.00029 0.0007133

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

280364000 280364000

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КИїВСьКИй РАдIоЗАВод»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ

ПРИВАТНоГо АКЦIоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ПЕРЕЯСЛАВСьКИй 
ЕКСПЕРИмЕНТАЛьНИй КомбІНАТ 

ХЛIбоПРодуКТIВ» 
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-

би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ КОМБІНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», 00951787, Привокзальна 2, с.Пере-
яславське, Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08420, Україна, 
(04567)2-81-67. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
Kombinat.orq.ua.4. Інформація про загальні збори: чергові. Дата проведен-
ня: 07.04.2017 року. Кворум зборів: 97,11% до загальної кількості голосів.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання членів 
лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.2.Прийняття рішення 
з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установ-
лення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.3.Звіт 
Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 
2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 
Товариства.4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.5.Звіт 
та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, при-
йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.6.Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік.7.Розподіл прибутку Товариства за 
2016 рік.8.Зміна типу та найменування Товариства.9.Внесення змін та до-
повнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 
10.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення 
їх у нових редакціях.11.Прийняття рішення про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства.12.Обрання членів Наглядової Ради 
Товариства.13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради 
Товариства. 14.Прийняття рішення про припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства.15.Обрання членів Ревізійної комісії 
Товариства.16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії То-
вариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно-
важується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії 
Товариства.17.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути 
вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних 
зборів акціонерів.На зборах були розглянуті питання порядку денного та по 
кожному питанню були прийняті відповідні рішення.5. Інформація про 
дивіденди:дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Голова правління  Ярощук о.В.
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Річна інформація за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

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

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

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД», код за ЄДРПОУ - 00293522, місцез-

находження: вул. Острозька, буд. 68, м. Славута, Хмельницька область, 
30000, Україна, міжміський код та телефон емітента: (03842) 22990.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 00293522.smida.gov.ua 

Директор Мигович І.С. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СЛАВуТСьКИй СКЛоЗАВод»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВСьКИй оЛIйНоЕКСТРАКЦIй-
НИй ЗАВод - КЕРНЕЛ ГРуП». 2.Код за ЄДРПОУ: 00373907. 
3.Місцезнаходження: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 17. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 51-95-55, 51-95-69. 5.Електро-
нна поштова адреса: pmez@kernel.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http:// 00373907.infosite.com.ua/. 7.Вид особливої інформації: зміна складу 
посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
16.04.2018 на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ 

ГРУП» в зв'язку з затвердженням статуту в новій редакції прийняті наступні 
рішення: припинити повноваження члена наглядової ради товариства Пу-
гача Юрія Володимировича (перебував на посаді з 01.02.2018, представ-
ник акціонера ТОВ «Кернел-Трейд», частка якого в статутному капіталі 

0,0335%); обрати з 16.04.2018 членами наглядової ради товариства на 
строк три роки Пугача Юрія Володимировича, Лук’яненко Вікторію Олек-
сандрівну, Усачову Анастасію Іванівну, як представників акціонера  
ТОВ «Кернел-Капiтал» (частка в статутному капіталі 99.6316%). 16.04.2018 
головою наглядової ради ПрАТ «ПОЕЗ-КЕРНЕЛ ГРУП» (протокол засідан-
ня наглядової ради №б/н вiд 16.04.2018) обрано Пугача Юрія Володимиро-
вича. Вказані посадові особи акціями товариства особисто не володіють; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають; письмо-
ву згоду на розкриття паспортних даних не надавали. Інші посади, які вка-
зані особи обіймали протягом останніх п’яти років: Пугач Ю.В.-  
ТОВ «Кернел-Трейд», директор департаменту з управління виробництвом 
(з 2011р.), директор з управління виробництвом (з 2015р.); директор з 
управління виробничими активами (з 2017р.); Лук’яненко В.О.-  
ТОВ «Кернел-Трейд», директор з правового забезпечення (з 2011р.), Уса-
чова А.І.- ТОВ «Кернел-Трейд», фінансовий директор (з 2003р.).

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Директор Данильченко С.А. 17.04.2018.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ», код 21645965, 
повідомляє, що в розміщеній у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 73 від 
17.04.2018 р. Річній інформації емітента через технічний збій була подана 

помилкова інформація щодо Дати розкриття повного тексту річної інфор-
мації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, а саме: було 
зазначено 16.04.2017, вірною датою є 16.04.2018.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ФК СоКРАТ»

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 ТОВАРИ-
СТВО «ЧЕКСIЛ», 04594723Чернігівська , Новозаводський, 14014, 
м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 66 (0462) 664-495 ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 13.04.2018

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

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра  - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності ТОВ «РФС-АУДИТ», 31275766

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 
емітент - акціонерне товариство) Загальні збори акціонерів: дата прове-
дення 21.04.2017. Кворум 87,97%

Порядок денний
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення 

їх повноважень. 2. Обрання секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 
3.Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 
4.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
5. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв робо-
ти на 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт 
Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 7. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, 
затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 8. Затвердження рiчного фiнансового звiту, балансу та результатiв 
дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 9. Прийняття рiшення про розподiл при-
бутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2016 рiк.  
10. Про зменшення розмiру статутного капiталу шляхом зменшення 
номiнальної вартостi акцiй. 11. Про реєстрацiю випуску акцiй шляхом змен-
шення номiнальної вартостi акцiй. Затвердження порядку обмiну акцiй ста-
рої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. Затвердження 
протоколу рiшення про випуск акцiй. Визначення уповноважених осiб упо-
вноваженого органу емiтента з питань дiй щодо реєстрацiї випуску акцiй 
нової номiнальної вартостi. 12. Внесення змiн та затвердження Статуту То-
вариства в новiй редакцiї. 13. Затвердження уповноважених осiб для 
пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 14. Внесення змiн та затвер-
дження внутрiшнiх положень Товариства в новiй редакцiї. 15. Про достро-
кове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 16. Обрання 

членiв Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради.  18.Про припинення по-
вноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. 19.Обрання членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 20.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 
що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з членами членами Ревiзiйної комiсiiї. 

За результатами проведених зборiв затвердженi всi питання, якi 
передбаченi порядком денним зборiв.

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

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

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

Найменування показника Період
звітний попере-

дній
Усього активів 40324 41938
Основні засоби (за залишковою вартістю) 24053 25329
Довгострокові фінансові інвестиції 7235 7235
Запаси 268 257
Сумарна дебіторська заборгованість 8685 9023
Грошові кошти та їх еквіваленти 80 90
Власний капітал 29513 29507
Статутний капітал 68364 68364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -39844 -39850
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5684 5357
Поточні зобов'язання і забезпечення 5127 7074
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

0,00046 -0,28

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

0,00046 -0,28

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 13021668 13021668
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного капіталу

0 0

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

0 0

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЧЕКСIЛ»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17», 01413891, проїзд Галу-
зевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610, (05366) 4-22-41

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: ksu-17.prat.ua

Голова правління  давидов В.Л.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЕмЕНЧуЦьКЕ СПЕЦІАЛІЗоВАНЕ уПРАВЛІННЯ № 17»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полт. обл., м. Кременчук, 

проїзд Галузевий, 22 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 4-23-06
1.5. Електронна поштова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну у складі посадо-

вих осіб емітента
2. Текст повідомлення

2.1. Зміни відбулись за рішенням Наглядової ради від 17.04.2018р. (про-
токол № 5 від 17.04.2018р.), в зв'язку з закінченням строку повноважень. 

Закінчено термін дії повноваження: Заступник голови правлін-
ня з виробничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. особа не 
надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіталі - 
4,7842%. На посаді з 18.04.2017р. Призначено: Заступник голови 
правління з виробничих питань Звірянський Віктор Франкович (фіз. 
особа не надала згоди на розкриття пасп. даних), частка у стат. капіта-
лі - 4,7842%. Обраний строком на 1 рік. Обіймав посади: головний ін-
женер, заступник голови правління з виробничих питань ПрАТ КСУ - 
17. Посадова особа 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  давидов В.Л.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЕмЕНЧуЦьКЕ СПЕЦІАЛІЗоВАНЕ уПРАВЛІННЯ № 17»

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01413891
1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полт. обл., м. Кременчук, 

проїзд Галузевий, 22 
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 4-23-06
1.5. Електронна поштова адреса: ksu-17@link-kremen.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: ksu-17.prat.ua
1.7. Вид особливої інформації: прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів 
2. Текст повідомлення

2.1. На Загальних зборах, які відбулись 17.04.2018р., було прийняте 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
(протокол № 4 від 17.04.2018р.).

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів - 17.04.2018р.; назва уповноваженого органу, що його при-
йняв - Загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначен-
ням, зокрема, їх характеру - купівля/продаж товарів, робіт, послуг, 
рухомого та нерухомого майна; гранична сукупність вартості правочинів - 
120'000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності -13'758 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності (у відсотках) - 872%; загальна кількість голосуючих 
акцій - 438'129 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для учас-
ті у загальних зборах - 371'987 шт., кількість голосуючих акцій, що прого-
лосували «за» та «проти» прийняття рішення - проголосували «за» - 
370'369 шт. та «проти» - 1'618 шт.

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

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

Голова правління  давидов В.Л.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КРЕмЕНЧуЦьКЕ СПЕЦІАЛІЗоВАНЕ уПРАВЛІННЯ № 17»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента : Приватне акцiонерне товариство 
«Iзяславський хлiбозавод»

2.Код за ЄДРПОУ : 00380497
3.Місцезнаходження : 30300, м.Iзяслав, вул.Жовтнева, 81
4.Міжміський код, телефон та факс: (03852) 4-26-14, 4-26-14
5.Електронна поштова адреса: hlibiz@emitent.km.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hlibiz.km.ua
7.Вид особливої інформації – Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
ІІ.Текст повідомлення: 17.04.2018 року Наглядовою радою ПрАТ «Із-

яславський хлібозавод» прийнято рішення про встановлення дати скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та 

строк їх виплати (протокол № 4 від 17.04.2018 року):
Дата прийняття черговими загальними зборами акціонерного товари-

ства рішення про виплату дивідендів: 17.04.2018 р. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів: 3.05.2018 року. Загальна сума дивідендів, яка підлягає виплаті відпо-
відно до рішення загальних зборів 1000000,00 грн. 

Розмір дивідендів на 1 просту акцію складає 79,67 грн.
Строк виплати дивідендів з 17.05.2018 року по 17.10.2018 року. 
Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну установу України.
Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному 

обсязі.
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством

2. Директор Данiєва Олена Борисiвна 17.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«IЗЯСЛАВСьКИй ХЛIбоЗАВод»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. 1. 
Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА», 
00849304, вул.Столична, буд. 1-А, с.Гореничi, Києво-Святошин-

ський р-н, Київська обл., 08114, (044) 443-92-42. 2. Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: 17.04.2018. 3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
www.ovocheva.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВСьКА оВоЧЕВА ФАбРИКА»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ за 2017 рік
емітента цінних паперів ТзоВ «Шувар»

І. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за єдРПоу, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Шувар», 20777340, Україна Львівська обл. Сихiвський р-н 
79070 Львiв Чукарiна, буд.6, 032 223 45 60

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018

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

4. Найменування, код за єдРПоу аудиторської фірми (П.І.б. ауди-
тора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансо-
вої звітності: ТзОВ АКФ»Бiзнес Партнери, 37741155

6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось (підприєм-
ство не є акціоненрим товариством).

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн)
Найменування показника період

звітний попередній
Усього активів 247706 123047

Основні засоби (за залишковою вартістю) 45644 2855
Довгострокові фінансові інвестиції 1329 1327
Запаси 8 141
Сумарна дебіторська заборгованість 31152 45455
Грошові кошти та їх еквіваленти 357 256
Власний капітал 42651 42707
Зареєстрований (статутний) капітал 4600 4600
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

2552 2272

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 110578 36185
Поточні зобов'язання і забезпечення 94477 44155
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 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

ТоВАРИСТВо З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю «ШуВАР»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів ТЗоВ «РСП «ШуВАР» за 2017 рік

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Ринок сільськогос-
подарської продукції «Шувар", 
33711331, Україна, інд.79070, 
Львівська обл., м.Львів, 
Сихiвський р-н, вул. Хуторівка, буд.4б, 
тел.:032 295 19 19

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

17.04.2018 р.

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

shuvar_orsp.emitents.net.ua

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

ТзОВ АКФ"Бiзнес-Партнери, 
37741155

5.Інформація про дивіденди за результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати 
дивідендів не приймалось (підприєм-
ство не є акціонерним товариством).

ІІ. основні показники 
фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 265977 267529
Основні засоби (за залишковою вартістю) 163513 32098
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5599 5954
Сумарна дебіторська заборгованість 20399 26336
Грошові кошти та їх еквіваленти 210 384
Власний капітал 20683 21610
Статутний капітал 31 31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20644 21571
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 146892 118465
Поточні зобов'язання і забезпечення 98402 127454
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

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 емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», код ЄДРПОУ–36018520, про-
спект Дмитра Яворницького, буд.22, м. Дніпро, р-н Дніпропетровський, 
Дніпропетровська обл., 49027, т. (056) 373-83-34.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії: 17.04.2018р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: http://dzherelo-іns.datastealth.net.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведе-
ний аудит фінансової звітності: Аудиторська фірма «РЕСПЕКТ» у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 20971605.

5. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів – чергові. 
Дата проведення – 28.04.2017р. Кворум зборів -100%. 

Перелік питань, що розглядались:
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря 

Загальних зборів. 3. Визначення регламенту проведення річних загаль-
них зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Голови Правління Товариства 
за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Голови Правління Товариства. 5. Звіт Наглядової ради 

Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. 6. Звіт Реві-
зора Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Затвер-
дження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році. 
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності 
Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 9. Ви-
значення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та пер-
ший квартал 2018 року. 10. Припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства. 11. Визначення кількісного складу Наглядової ради 
Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. За-
твердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової 
ради Товариства. 14. Зміна типу та найменування Товариства. 15. Вне-
сення змін до Статуту Товариства.Затвердження нової редакції Статуту 
Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства. 

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалось. Ре-
зультати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку денно-
го рішення прийняті, протокол загальних зборів акціонерів розміщено на 
сайті емітента - http://dzherelo-ins.datastealth.net

6. Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди не випла-
чувались.

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«джЕРЕЛо СТРАХуВАННЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 19 квітня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

90

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПубЛІЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
«б у д м Е Х А Н I З А Ц I Я», 
04012767, Б-Р М.ПРИЙМАЧЕНКО 1/27, 
М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, 01042, 044

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

18.04.2017

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

budmech.informs.net.ua

4. Найменування, ідентифі-
каційний код юридичної 
особи - аудиторської фірми 
(П.І.Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансо-
вої звітності.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА АСЕМ», 40268325

5. Інформація про загальні збори : у зв’язку з прийняттям рішення про 
припинення емітента шляхом ліквідації прийнято Загальними зборами 
акціонерів від 12.01.2016 року, Протокол №21 загальні збори у 2017 році 
не проводились.
Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до 
загальної кількості голосів.
6. Інформація про дивіденди 

За результатами 
звітного періоду

У звітному періоді

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за 
привілейо-

ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Нараховані дивіденди 
на одну акцію, грн

0 0 0 0

Сума виплачених/ 
перерахованих 
дивідендів, грн

0 0 0 0

Дата складення 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Дата (дати) перерахуван-
ня дивідендів через депо-
зитарну систему із зазна-
ченням сум (грн) 
перерахованих дивіден-
дів на відповідну дату

Дата (дати) перерахуван-
ня/ відправлення 
дивідендів безпосеред-
ньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ 
відправлених дивідендів 
на відповідну дату

Опис Дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по простих акціях (за звітний період): 
За звітний період загальні збори акціонерів не 
проводилисся.
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів 
по привілейованих акціях (за звітний період): 
Даних акцій емітент не випускав.
Дата початку виплати дивідендів (за звітний 
період): 
Дата закінчення виплати дивідендів: 
За звітний період загальні збори не проводили-
ся, тому рішення про виплату дивідендів не 
приймалося.
Дату складання переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів визначається 
Наглядовою радою, згідно Статуту.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотеч-
ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загаль-
ні відомості 1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВІННИЧЧИНА-АВТо» 2. Код за 
ЄДРПОУ: 03112811 3. Місцезнаходження: 21011, Вінниця, Ватутіна,172  
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)272900, (0432)272900 5. Елек-
тронна поштова адреса: main@vinnitsa.com 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.vinnichyna-avto.ukravto.ua 7. Вид особливої інформації відповідного 
до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, серти-
фікати 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 загальними зборами товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018 р.;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний 
розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень  
00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ;

Гранична сукупна вартість правочинів: 40000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 20658 тис.грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 193,62959%;

Загальна кількість голосуючих акцій:347 632;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:347 585;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:347 585;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення: 0.
2). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018 р.;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру 

правочинів:договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому 
числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з рин-
ковою 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;

Гранична сукупна вартість правочинів: 200000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 20658 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 968,14793%;

Загальна кількість голосуючих акцій: ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:347 632;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:347 585;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
3). Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попе-

реднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018 р.;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру право-

чинів: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний су-
купний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гри-
вень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис. грн.;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 20658 тис. грн.;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсо-
тках): 484,07397%;

Загальна кількість голосуючих акцій:347 632;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 

зборах:347 585;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 

рішення:347 585;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття 

рішення:0 .
III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-

формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 

2.Генеральний директор _______ Злотницький С.М.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  18.04.2018 р.
  (дата)
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
(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 

«КIРоВоГРАд-АВТо», 03120392 Кіровоградська, Ленiнський, 
25011, Кропивницький, Генерала Родимцева, 123 0522 228667,

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

17.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-

ну інформацію
http://kirovograd-avto.ukravto.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності
Аудиторська фiрма «Аудит-Юнiкс» у формi товариства з обмеженою 

вiдповдальнiстю, 22212843
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо 

емітент - акціонерне товариство)
Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення – 11.04.2017 року. Кворум 

зборів: 98,304754% до загальної кількості голосiв. Перелік питань, що розгляда-
лись на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря рiчних Загаль-
них зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк 
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової Ради 
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. 
Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 7. За-
твердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi Товари-
ства за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 9. Попереднє схвалення зна-
чних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесен-
ня змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй 
редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Визначення 
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на 
здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. 12. Затвердження Положення 
про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його 
пiдписання. 13. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 14. Обран-
ня членiв Наглядової Ради. 15. Затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди та 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової Ради. 

Пропозицiй до порядку денного та проектiв рiшень Зборiв вiд акцiонерiв 
не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: З питань порядку денно-
го №№ 1 – 8, та № 10 – 13, та № 15 рішення «за» прийнято 100% голосiв 
акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвались для участi у Зборах та 
мають право голосу, з питання № 9 «за» прийнято 98,304754% голосiв 
акцiонерiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв згiдно iз Статутом, з 
питання № 14 до складу Наглядової Ради Товариства терміном на три 
роки обрано: Козiса О.М., Бей Н.О., Сенюту I.В.

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 22615 26201
Основні засоби (за залишковою вартістю) 13264 14552
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1630 2172
Сумарна дебіторська заборгованість 241 125
Грошові кошти та їх еквіваленти 288 1894
Власний капітал 13292 15650
Статутний капітал 20719 20719
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7753 -5395
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 9323 10551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1 -1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

-1 -1

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2956866 2956866
Цінні папери власних 
випусків, викуплені про-
тягом звітного періоду

загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного 
капіталу

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

0 0

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

1. Повне найменування емітента: ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо По ГАЗоПоСТАЧАННю ТА 
ГАЗИФIКАЦIї «ГуСЯТИНГАЗ». 2. Код за ЄДРПОУ – 21135371. 
3. Місцезнаходження - 48201, Тернопільська обл. смт. Гусятин, 
Суходiльська, 67. 4. Міський код, телефон та факс - 0355721300, 
0355721413. 5. Електрона поштова адреса - gusyatyn@tgaz.te.ua. 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації http://husyatingaz.tgaz.te.ua/. 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Гусятингаз» 17.04.2018 р. (протокол 

вiд 17.04.2018 р. №1) прийнято рiшення про припинення повноважень:
- голови наглядової ради Караванського Олега Iвановича в зв’язку з 

закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi – 1 рiк. Розмiр 
пакету акцiй 0 %. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

члена наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни в зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi – 1 рiк. Розмiр 
пакету акцiй 0 %. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена наглядової ради Пташника Андрiя Юрiйовича в зв’язку з закiнченням 
термiну повноважень. Термiн перебування на посадi – 1 рiк. Розмiр пакету 
акцiй 0 %. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- члена наглядової ради Чайкiвського Зiновiя Ярославовича в зв’язку з 
закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi – 1 рiк. 
Розмiр пакету акцiй 0.390091%. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.

- члена наглядової ради Кузика Романа Богдановича в зв’язку з закiнченням 
термiну повноважень. Термiн перебування на посадi – 1 рiк. Розмiр пакету 
акцiй 0.390091%. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Гусятингаз» 17.04.2018 р. (про-
токол вiд 17.04.2018 р. №1) прийнято рiшення про обрання:

- на посаду голови Наглядової ради Караванського Олега Iвановича – 
представник акцiонера-юридичної особи ПрАТ «Тернопiльгаз». Термiн об-
рання – 3 роки. Розмiр пакету акцiй 0 %. Iншi посади, якi посадова особа 
обiймала протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння ПАТ «Тернопiльгаз», 
голова правлiння ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової ради Резнiченко Наталiї Анатолiївни - пред-
ставник акцiонера-юридичної особи НАК «Нафтогаз України». Термiн обран-
ня – 3 роки. Розмiр пакету акцiй 0 %. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi посадова особа займала протя-
гом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Депар-
таменту майнових та корпоративних вiдносин, заступник начальника вiддiлу 
Управлiння корпоративних прав НАК «Нафтогаз України». Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової ради акцiонера Чайкiвського Зiновiя 
Ярославовича Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн обрання – 3 роки. Розмiр пакету акцiй 0,390091%. Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: диспетчер 
Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз», диспетчер Гусятинського УЕГГ 
ПрАТ «Тернопiльгаз». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних.

- обрати на посаду члена Наглядової ради акцiонера Кузика Романа 
Богдановича (Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Термiн обрання – 3 роки. Розмiр пакету акцiй 0,390091%. Iншi по-
сади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: диспетчер 
Гусятинського УЕГГ ПАТ «Тернопiльгаз», слюсар з експлуатацiї та ремон-
ту газового обладнання Гусятинського УЕГГ ПрАТ «Тернопiльгаз». Непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- на посаду члена Наглядової ради акціонера Пташника Андрiя 
Юрiйовича - представник акцiонера-юридичної особи НАК «Нафтогаз 
України». Термiн обрання – 3 роки. Розмiр пакету акцiй 0 %. Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi по-
садова особа займала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника 
вiддiлу Управлiння корпоративних прав НАК «Нафтогаз України». Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

Голова правління ПАТ «Гусятингаз” Слiпець П.Я. 17.04.2018
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ПоВІдомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоНоТоПСьКИй ХЛІбоКомбІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

рала Тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

У відповідності до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІ-
НАТ» (надалі – емітент) від 18.04.2018 року (протокол №1 від 18.04.2018 
року), прийнято рiшення про схвалення вчинених емітентом в 2017 році 
значних правочинів, а саме:

1) договору №25 від 01.09.2017 року з ФОП Андрущенко Н.І. на загаль-
ну суму 9 690 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару (борошна).

Предметом зазначеного правочину є борошно.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає: 9 690 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 463 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 129,84%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

2) договору №П/2017/11 від 01.09.2017 року з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД 
ГРУП» на загальну суму 3 682 тис.грн. щодо поставки природного газу.

Предметом зазначеного правочину є природний газ.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає: 3 682 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 463 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 49,34%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

3) договору №28 від 01.09.2017 року з ФОП Придуха О.М. на загальну 
суму 5 420 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару (борошна).

Предметом зазначеного правочину є борошно.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає: 5 420 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 463 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 72,62%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

4) договору №85/02 від 16.02.2017 року з ТОВ «Агропартнер» на загаль-
ну суму 2 606 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару (борошна).

Предметом зазначеного правочину є борошно.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає: 2 606 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 463 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 34,92%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

5) договору №37070 від 01.01.2017 року з ТОВ «АТБ-маркет» на загаль-
ну суму 3 439 тис.грн. щодо купівлі-продажу товару, визначеного специфі-
каціями до нього.

Предметом зазначеного правочину є товар, визначений специфікація-
ми до договору.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає: 3 439 тис.грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає: 7 463 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 46,08%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством вiдповiдно до статуту Товариства, вiдсутнi.

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  ____________  В.Ф. Повидиш
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  18.04.2018 року
  (дата)

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «IЛЛIЧIВСьКЗоВНIШТРАНС», 01860124, 68001 Одеська область , 
м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7, (04868) 6-15-00. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 16.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www.ivt.od.ua.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«IЛЛIЧIВСьКЗоВНIШТРАНС»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «юНIСТь.», 31309831, 65044 м. Одеса Французький бульвар, 54/1, 
(048) 725-64-34. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: 
http://unist.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«юНIСТь.»
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ПоВІдомЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоНоТоПСьКИй ХЛІбоКомбІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

рала Тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http:// khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – емі-
тент) від 18.04.2018 року (протокол №1 від 18.04.2018 року), прийнято 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а 
саме:

попередньо надано згоду на вчинення емітентом значних правочинів, 
вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися емітентом протягом 
не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукуп-
ною вартістю 80 000 тис.грн., предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;

б) придбання сировини та енергоносіїв;
в) послуги по переробці давальницької сировини.
Надано наглядовій раді емітента повноваження без отримання до-

даткового рішення загальних зборів акціонерів емітента приймати рі-
шення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсо-
тків вартості активів емітента за даними його останньої річної фінансової 
звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати  
80 000 тис.грн., з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть 
укладатись емітентом протягом не більше одного року з дати прийняття 
цього рішення.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності становить: 7 463 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить:  
1 071,95%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 782 061 штука, кількість голосую-
чих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 707 271 штука, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазна-
ченого рішення – 707 271 штука, кількість голосуючих акцій, що проголо-
сували «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. Голова правління  ____________  В.Ф. Повидиш
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  18.04.2018 року
  (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

I. основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, між-

міський код та телефон емітента: ВИРобНИЧо-КомЕРЦIйНА ФIРмА 
«ТIРАС» (у ВИГЛЯдI ТоВАРИСТВА З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю), 
13880385, 65026 м. Одеса вул. Нiжинська буд. 44, (048) 785-30-11. 2. Дата роз-

криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію: www.tiras.uafin.net. 4. Найменуван-
ня, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової 
звітності: ТоВ «ПРоФАудИТ», 36921215. 5. Інформація про загальні збори: 
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства. 6. Інформація про дивіденди: 
Заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

ВИРобНИЧо-КомЕРЦIйНА ФIРмА «ТIРАС» (у ВИГЛЯдI ТоВАРИСТВА З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю)

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «КАР'єРоуПРАВЛIННЯ», 05520514, 65096 м. Одеса Балтська до-
рога буд. 148, (048) 720-82-14. 2. Дата розкриття повного тексту річної ін-
формації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018. 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: 05520514.sc-ua.com

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КАР’єРоуПРАВЛIННЯ»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, 

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

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

міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо «ЦЕРЕАЛ КомПАНIЯ юГ», 31258562, 67801 Одеська обл.  
смт. Овiдiополь вул. Т. Шевченка буд. 378, (04851) 3-18-73. 2. Дата розкрит-
тя повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії: 16.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: 31258562.sc-ua.com

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЦЕРЕАЛ КомПАНIЯ юГ»

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ВIдКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо ТРАНСПоРТНоГо будIВНИЦТВА «одЕСТРАНСбуд», 01380524, 
65026 м. Одеса площа Катерининська, 4, (048) 706-25-44. 2. Дата розкриття 
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-

них Комісії: 18.04.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розмі-
щено регулярну річну інформацію: odestransstroy.pat.ua. 4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: ТоВ «ПРоФАудИТ», 36921215. 5. Інформація про загальні збори: 
Чергові зборів акціонерів скликались на 28.04.2017 але не відбулись у зв'язку 
із відсутністю кворуму. 6. Інформація про дивіденди.За результатами звітно-
го та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ВIдКРИТЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо ТРАНСПоРТНоГо будIВНИЦТВА «одЕСТРАНСбуд»

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

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної осо-
би, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента: ТоВАРИСТВо З 
обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю «одЕСьКИй ТоРГоВИй дIм «Со-
НЯЧНА доЛИНА», 32067506, 65039 м. Одеса вул. Середньофонтанська, 
буд. 16, (0482) 34-50-09. 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації 

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018. 3. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.sd.pat.ua. 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, 
якою проведений аудит фінансової звітності: ТоВ «ПРоФАудИТ», 
36921215. 5. Інформація про загальні збори: Заповнюють емітенти - акціо-
нерні товариства. 6. Інформація про дивіденди: Заповнюють емітенти - ак-
ціонерні товариства.

ТоВАРИСТВо З обмЕжЕНою ВIдПоВIдАЛьНIСТю «одЕСьКИй ТоРГоВИй дIм «СоНЯЧНА доЛИНА»
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) 

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

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

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ 
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ», 13915014, 
Одеська область, Приморський р-н, 65039, 
м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, 
(048) 752-82-54

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

19.04.2018 р.

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

www.tast.com.ua

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «дНIСТРоВСьКИй», 00413245, 67830 Одесь-
ка область Овiдiопольський район село Новоградкiвка провулок 
Днiстровський будинок 1, (048251) 47274; 2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 
18.04.2018; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регу-
лярну річну інформацію: dnistrovskiy.pat.ua; 4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: 
ТоВ «ПРоФАудИТ», 36921215; 5. Інформація про загальні збори: Черговi 
збори вiдбулися 20.04.2017. Порядок денний зборiв затверджено Наглядо-
вою радою. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв 
з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не 
проводились. Перелiк питань, що розглядався на зборах: 1. Обрання голо-
ви та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повно-
важень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. При-
йняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня (iв) для голосу-
вання на загальних зборах акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 4. За-
твердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 5. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття 
збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр 
з урахування вимог законодавства України. 7. Затвердження всiх значних 
правочинiв, вчинених за перiод з 26.04.2016 р. до 20.04.2017 року, предме-
том яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартiсть яких складала вiд 
10 i вище вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi 
ПрАТ «Днiстровський» за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ «Днiстровський» 
протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, в т.ч. фiнансових, що є предметом таких 
правочинiв, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової 
звiтностi за 2016 рiк та надання головi Правлiння Товариства повноважень 
вчиняти такi правочини. Питання порядку денного усi розглянутi та прийня-
то рiшення 100% голосiв «за», якi зареєструвались для участi в загальних 
зборах. 6. Інформація про дивіденди: За результатами звітного та попере-
днього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо "одЕСЕНЕРГобуд-
ТРАНС", 04872300, 65490 одеська об-
ласть бiляївський район м. Теплодар 
вул. Комунальна 1, 0487053454

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

17.04.2018

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

www.oest.pat.ua

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

АКФ "ГРАНТьЕ" у вигляді ТоВ, 21026423

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

28.04.2017
Кворум 73,04 %
Перелiк питань до порядку денного:
1. обрання Голови та членiв лiчильної 
комiсiї Товариства, прийняття рiшення про 
припинення їх повноважень. обрання се-
кретаря загальних зборiв Товариства. При-
йняття рiшень з питань проведення за-
гальних зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту директора Товариства за 2016 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками роз-
гляду звiту Наглядової ради Товариства за 
2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгля-
ду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства 
за 2016 рiк.
6. Порядок покриттязбиткiв Товариства, 
прийняття рiшення про виплату дивiдендiв 
та їх розмiр з урахування вимог законодав-
ства україни.
7. Прийняття рiшення про спрощення 
контролюючого органу. Припинення по-
вноважень Ревiзора Товариства.
Всi питання порядку денного розглянутi, 
затвердженi 100 % голосiв присутнiх 
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi 
в зборах та є власниками голосуючих 
акцiй. Iнших пропозицiй не надходили. 

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

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

(044) 4983815

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 «ЕНЕРГо-
моНТАжВЕНТИЛЯЦІЯ», 
код ЄДРПОУ 25293049, вул.Івана 
Франка, будинок 5, літ. Б, м.Київ, 
01030, (044)2350088

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

13.04.2018

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

www.emw.kiev.ua
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості: Повне найменування емітента - ПубЛIЧНЕ 

АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ВТоРмЕТ»; Ідентифікацій-
ний код за ЄДРПОУ– 00190644; 

Місцезнаходження – 65005 м. Одеса вул. Болгарська буд. 64; Міський 
код, телефон та факс - (048) 750-49-73 750-47-85; Електронна поштова 
адреса - odessa@bruht.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації – 
http://00190644.smida.gov.ua; Вид особливої інформації - Відомості про змі-
ну складу посадових осіб емітента; 

2. Текст повідомлення: Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТОРМЕТ» (надалі – ПАТ «ВТОРМЕТ») від 
17.04.2018р. прийнято рішення: - припинити повноваження Голови Наглядової 
ради Мохаммад Хані Омран Шервін Алі (фізична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), особа не володіє часткою в статутному капіталі 
ПАТ «ВТОРМЕТ»; обіймав посаду Голови Наглядової ради з 25.04.2017р. по 
17.04.2018р. - припинити повноваження члена Наглядової ради Омран Хос-
сейн Золфалi (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них), особа володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ» – 0,046%; 
обіймав посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017р. по 17.04.2018р. - при-
пинити повноваження члена Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд 
Ахмад (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа 
не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «ВТОРМЕТ»; обiймав посаду 
члена Наглядової ради з 25.04.2017р. по 17.04.2018р.- припинити повнова-
ження члена Наглядової ради Пожидаєва Ростислава Станіславовича (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа не володіє 
часткою в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ»; обіймав посаду члена На-
глядової ради з 25.04.2017р. по 17.04.2018р. - припинити повноваження члена 
Наглядової ради Саргсяна Карена Едіковича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), особа не володіє часткою в статутному капі-
талі ПАТ «ВТОРМЕТ»; обіймав посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017р. 
по 17.04.2018р. - обрати на посаду члена Наглядової ради Мохаммад Хані 
Омран Шервін Алі (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних), стоком до наступних рiчних зборiв ПАТ «ВТОРМЕТ», особа не володіє 
часткою в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ». Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом останніх 5 років: заступник генерального директора,. Член На-
глядової ради є представником акціонера (ТОВ «МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД», код 
ЄДРПОУ 37396799, що володіє часткою 91,044% в статутному капіталі  
ПАТ «ВТОРМЕТ») та ні є акціонером, представником групи акціонерів або не-

залежним директором. На засіданні Наглядової ради ПАТ «ВТОРМЕТ» від 
17.04.2018р. прийнято рішення обрати головою На- припинити повноваження 
члена Наглядової ради Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), особа не володіє часткою в 
статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ»; обіймав посаду члена Наглядової ради 
з 25.04.2017р. по 17.04.2018р. глядової ради Мохаммад Хані Омран Шервін 
Алі. - обрати на посаду члена Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi (фі-
зична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), стоком до на-
ступних рiчних зборiв ПАТ «ВТОРМЕТ», особа володіє часткою в статутному 
капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ» – 0,046%. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років: директор. Член Наглядової ради є акціонером та ні є пред-
ставником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним дирек-
тором. - обрати на посаду члена Наглядової ради Рафієзадех Малекшах Ма-
джід Ахмад (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
стоком до наступних рiчних зборiв ПАТ «ВТОРМЕТ», особа не володіє часткою 
в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ». Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх 5 років: перекладач. Член Наглядової ради є представником 
акціонера (ТОВ «МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, що володіє 
часткою 91,044% в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ») та ні є акціонером, 
представником групи акціонерів або незалежним директором. - обрати на по-
саду члена Наглядової ради Пожидаєва Ростислава Станіславовича (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), стоком до наступних 
рiчних зборiв ПАТ «ВТОРМЕТ», особа не володіє часткою в статутному капіта-
лі ПАТ «ВТОРМЕТ». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 
директор. Член Наглядової ради є представником акціонера  
(ТОВ «МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, що володіє часткою 
91,044% в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ») та ні є акціонером, представ-
ником групи акціонерів або незалежним директором. - обрати на посаду члена 
Наглядової ради Саргсяна Карена Едіковича (фізична особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), стоком до наступних рiчних зборiв  
ПАТ «ВТОРМЕТ», особа не володіє часткою в статутному капіталі ПАТ «ВТОР-
МЕТ». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: посадовою 
особою данi не надано. Член Наглядової ради є представником акціонера 
(ТОВ «МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД», код ЄДРПОУ 37396799, що володіє часткою 
91,044% в статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ») та ні є акціонером, представ-
ником групи акціонерів або незалежним директором. Посадові особи непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правлiння (Генеральний дирек-
тор) _____________ С.М. Бабаджанян 

  м.п. 17.04.2018р.

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «АГРОГАЗ», 13704665, Промзона компресорної станцiї, м. Яго-

тин, Яготинський, Київська, 07700, (4575) 5-56-88
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018 
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://13704665.infosite.com.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АГРоГАЗ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «жИТомИРбуд».

2. Код за ЄДРПОУ 01351167.
3. Місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд.79.
4. Міжміський код, телефон та факс (0412) 36-05-18, 36-13-12.
5. Електронна поштова адреса bud@emzvіt.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ztbud.ho.ua.
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про по-

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

№ 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 18.04.2018 100000 1352,9 7 391,52931

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Житомирбуд» 18 квітня 2018 
року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, а саме попередньо надати згоду на вчинення Приватним акці-
онерним товариством «Житомирбуд» значних правочинів, пов’язаних із ви-
конанням будівельних робіт, відчуженням майна Товариства, які можуть 
вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати при-
йняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких 
правочинів на рівні 100000000 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Гранична сукупна вартість правочинів складає сто мільйонів гривень  
00 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності (станом на 31.12.2017 р.) 1352,9 тис.грн. 

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
складає 7391,52931 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій складає 540837 штук. Кількість го-
лосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, які відбу-
лися (18.04.2018 р.) складає 540837 штук голосуючих акцій. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення - 
540837 шт., або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» 
прийняття даного рiшення голосiв не зареєстровано.

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

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

2. Директор ____________ Дубровський О.А. 18.04.2018 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №75, 19 квітня 2018 р. 
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Річна інформація емітента цінних паперів
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо ЛуЦьКЕ ВИ-
РобНИЧо - ТоРГIВЕЛьНЕ 
ШВЕйНЕ ПIдПРИємСТВо 
«ВоЛИНь», 05502568, Волинська 
, 43021, м. Луцьк, вул. Є. Сверстюка, 1 
(0332) 249484,

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

18.04.2018

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

http://fabryka.lutsk.ua

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

Приватна аудиторська фiрма 
«Серко», 20135311

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

Збори у звітному році не склика-
лись.

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ФАСТІВСьКА мЕбЛЕВА ФАбРИКА»

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО ФАСТIВСЬКА МЕБЛЕВА 
ФАБРИКА, 05509335, вул.
Галафеєва,101, м.Фастiв, 
Фастiвський, Київська область, 08500, 
Україна, 04565 6-70-38

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

24.03.2018

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

www.fastyvmebli.pat.ua

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

ПП»АФ АСЕМ», 40268325

5. Інформація про загальні збори: Вид загальних зборів - чергові. Дата 
проведення: 11.04.2017 року. Кворум зборів: 89,6048% до загальної 
кількості голосів.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1.Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Житомирагротехнiка», ідентифікаційний код юридичної особи 03563206, 
місцезнаходження 10001, м. Житомир, Київське шосе, буд. 19, міжміський 
код та телефон емітента (0412) 427758, 428004. 

2 Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018 р.

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію www.ztagrotehnika.ho.ua. 

4.Найменування аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансо-
вої звітності Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт», іденти-
фікаційний код юридичної особи 31133478. 

5.Інформація про загальні збори. Черговi загальнi збори акцiонерiв були 
проведені 28.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних 
зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.  
2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Прийнят-
тя рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Визна-
чення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та 
бюлетенiв для кумулятивного голосування. 3.Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк, звiту виконавчого 
органу за 2016 рiк, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016рiк. 4.Затвердження рiчного звiту Това-

риства за 2016 рiк. 5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства, отриманих за 
результатами роботи в 2016 роцi. 6.Прийняття рiшення щодо змiни типу 
Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 
товариство та прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.  
7.Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом ви-
кладення його у новiй редакцiї. Визначення особи, уповноваженої на 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 8.Затвердження внутрiшнiх 
Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про ви-
конавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Загальнi 
збори акцiонерiв, Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 9.При-
йняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової 
ради Товариства.10.Про визначення строку повноважень членiв Наглядо-
вої ради. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою 
i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про об-
рання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами На-
глядової ради. 11.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.Особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного зборів, відсутні. 
Результати розгляду питань порядку денного: з усіх порядку денного, що 
розглядалися, на зборах, були прийняті рішення. 

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

директор ____________ Панов Володимир олександрович

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«жИТомИРАГРоТЕХНIКА»

Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емі-
тента ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТоРГоВИй дIм 
мЕРКуРIй», 01553348, 65028 одеська область малиновський м. одеса 
ГЕНЕРАЛА ЦВєТАєВА, буд. 3/5, (048) 722-93-24

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17.04.2017

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. аудитора - 
фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності 
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 24.04.2017 ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУ-
ВАННЯ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття 
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Звiт виконавчого органу Това-
риства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 
2016 роцi та його затвердження.3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Това-
риства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження.

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

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодавством.8. Прийняття рiшення про припинення 
повноважень членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.9. За-
твердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.10. Обрання членiв На-
глядової ради Товариства. 

11. 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 № 1-9 порядку 
денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi «за» 
ОДНОГОЛОСНО По питанням № 10-11, що передбачає кумулятивне голо-
сування, обрана необхiдна кiлькiсть членiв органiв Товариства, вiдповiдно 
до Статуту. Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались i не прово-
дились.

6. Інформація про дивіденди Рiшення загальних зборiв - Розподiл при-
бутку не проводити. Збитки покрити у вiдповiдностi до вимог чинного зако-
нодаства.

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ТоРГоВИй дIм мЕРКуРIй»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВІННИЧЧИНА-АВТо»

2. Код за ЄДРПОУ: 03112811
3. Місцезнаходження: 21011, Вінниця, Ватутіна,172
4. Міжміський код, телефон та факс: (0432)272900, (0432)272900
5. Електронна поштова адреса: main@vinnitsa.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 17.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рі-
шення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 
року) у зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії 
Товариства.

Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної особи на 
розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Ревізійної комі-
сії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не 
обрано замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами 
акціонерів 17.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішен-
ня Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 року) у 
зв’язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісі Товари-
ства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода на 
фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано за-
мість особи, повноваження якої припинено.

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

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

2.
Генеральний директор Злотницький Сергій Миколайович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
18.04.2018 р.

(дата) 

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВмЕТАЛ»

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 «КИЇВМЕТАЛ», 05471632, Пр. Визволителів, 5, м. Київ, Дніпров-
ський р-н, 02660, 044 2921282

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 17.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію km.emitent.in.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудито-
ра – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової 
звітності Аудиторська фірма «Респект» у вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю, 20971605

5. Інформація про загальні збори: у відповідності до ч. 2 ст.41 Закону 
України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Публічно-
го акціонерного товариства «Київметал», призначені на 11 год. 00 хв.  
27 січня 2017 року, не мали кворуму і не є правомочними.

6. Інформація про дивіденди. Дивіденди не нараховувались.
ІІ. основні показники 

фінансово-господарської діяльності емітента
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 90689 90528
Основні засоби (за залишковою вартістю) 556 173
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 108 43
Сумарна дебіторська заборгованість 1601 2035
Грошові кошти та їх еквіваленти 771 248
Власний капітал 89979 89639
Статутний капітал 7089 7089
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-3636 -3976

Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 710 889
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.) 70887020 70887020
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

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.I. Основні 
відомості про емітента: Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Агропостач», код за ЄДРПОУ: 00913396, 
місцезнаходження: 10001 Житомирська область, м.Житомир, про-
спект Незалежностi, 91/1, міжміський код та телефон емітента 
(0412) 36-24-04; 36-15-72;2. Дата розкриття повного тексту річної 
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
17 квітня 2018 р.; 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій роз-
міщено регулярну річну інформацію: www:agropostach.ho.ua; 4.То-
вариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «На-
талія», код за ЄДРПОУ: 33253896,якою проведений аудит 
фінансової звітності. 5. Черговi загальнi збори акцiонерiв емітента 
проведені 29.04.2017 року. Перелік питань, що розглядались на за-
гальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв 
акцiонерiв.2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв.3.Затвердження регламенту загальних зборiв 
акцiонерiв.4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту.5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту.6.Звiт про роботу Ревiзора То-
вариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

даного звiту.7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 
2016 рiк.8.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття 
збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi.9.Розгляд пи-
тання щодо припинення дiяльностi приватного акцiонерного това-
риства «Агропостач» шляхом реорганiзацiї через перетворення у 
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Житомир - 
Агропостач».10.Затвердження плану перетворення.11.Затверджен-
ня порядку i умов здiйснення перетворення.12.Затвердження по-
рядку обмiну акцiй ПрАТ «Агропостач» на частки товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Житомир-Агропостач».13.Припинен-
ня повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.14.Припинен-
ня повноважень членiв виконавчого органу Товариства.15.Припи-
нення повноважень Ревiзора Товариства.16.Встановлення порядку 
та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства. 
Пропозицiї до перелiку питань (порядку денного) були наданi на-
глядовою радою товариства на вимогу закону України « Про 
Акцiонернi товариства» , а саме головою наглядової ради- Степа-
ненко Н.I. та членами наглядової ради Ковальчук А.А., Ткачук О.В. 
Всi питання порядку денного були розглянутi та затвердженi 
одноголосно.6. За результатами звітного та попереднього років рі-
шення щодо виплати дивідендів не приймалось.

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АГРоПоСТАЧ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «КомПАНІЯ «д.І.б.» 
2. Код за ЄДРПОУ: 22927826
3. Місцезнаходження: 04050, Київ, Глибочицька, 32-б
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-42-03, (044)585-42-03
5. Електронна поштова адреса: dib@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації: www.jscdib.com.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

12.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМ-
ПАНІЯ «Д.І.Б.» прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинен-
ня Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом од-
ного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних 
правочинів, у тому числі: правочинів про передачу майна (майнових 
прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів 
забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товари-
ства, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що ді-
ють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів 
купівлі-продажу квартир; договорів купівлі-продажу нерухомого майна; 
договорів про відчуження основних фондів та іншого майна Товари-
ства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнан-
ня та іншого рухомого майна); договорів (контрактів) про довгостроко-
ву (на три і більше років) оренду (найм) основних фондів та іншого 
майна товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів); 
договорів купівлі-продажу цінних паперів; договорів на придбання кор-
поративних прав на участь в інших підприємницьких, господарських 
товариствах та підприємствах, у тому числі шляхом внесення в статут-
ний капітал інших підприємницьких, господарських товариств та під-
приємств майна, що належить акціонерному товариству; договорів 
купівлі-продажу, міни, фінансової допомоги; кредитних договорів з 
банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладе-

них договорів; договорів про надання послуг та/або виконання робіт, 
страхування, оренди та інших договорів щодо права користування, до-
говорів на банківське обслуговування, угод, додаткових договорів/угод 
до вже укладених договорів), за якими Товариство виступає чи буде 
виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 150 369 
тис.грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є 
чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості 
майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань кур-
су гривні до іноземних валют. Надати Наглядовій раді Товариства по-
вноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів ак-
ціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених Загальними 
зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та 
доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення Загальними зборами; погоджувати/ви-
значати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає від-
чуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; надавати згоду 
(уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) 
Генеральним директором, посадовими особами органів управління То-
вариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного За-
гальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповнення-
ми до них. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності: 75184,5 тис.грн. Співвідношення граничної сукуп-
ної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності (у відсотках) -200. Загальна кількість 
голосуючих акцій: 19800 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах: 19800 штук. Кількість голосуючих 
акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 19800 штук. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 
0 (нуль) штук. 

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 О.Г.Козлов 

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 12.04.2018р.
(дата) 

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

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

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

ство «Науково-виробниче підприємство «Система» ; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 32133730;3. Місцезнаходження: 61070 м. Харків, 
вул. Рудика,6;4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 752-21-01, 
(057) 752-54-20;5.Електронна поштова адреса: bumagi@jst-systema.
com;6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: systema-tv.com;7. Вид 
особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сер-
тифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про набуття пря-
мо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з ура-
хуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків 
простих акцій акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
17.04.2018 ПрАТ «НВП «Система» (надалі Товариство) отри-

мало від Головчанського Ігоря Віталійовича письмове повідо-
млення про набуття права власності на домінуючий контрольний 
пакет акцій.Найвища ціна, за якою громадянин України Головчан-
ський Ігор Віталійович, його афілійовані особи або треті особи, 
що діють спільно з ним, придбавали акції цього Товариства про-
тягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контр-
ольного пакета акцій включно з датою набуття:громадянин Укра-
їни Головчанський Ігор Віталійович, його афілійовані особи або 
треті особи не придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, 
що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета ак-
цій включно з датою набуття. Найвища ціна, за якою особа, її 
афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з 

нею,опосередковано набули право власності на акції цього Това-
риства шляхом придбання акцій (паїв,часток) іншої юридичної 
особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього това-
риства, протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою 
особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства 
включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, 
які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, 
за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не 
менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної 
особи: громадянин Головчанський Ігор Віталійович, його афілійо-
вані особи або треті особи не придбавали опосередковано акції 
Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття до-
мінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття. 
Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства 
04.04.2018 року.Ціну, за якою придбавалися акції не надано, тому 
немає можливості її зазначити. Розмір частки акцій Головчан-
ського Ігоря Віталійовича в загальній кількості акцій до набуття 
домінуючого контрольного пакета акцій Товариства-0%. Розмір 
частки акцій Головчанського Ігоря Віталійовича в загальній кіль-
кості акцій після набуття домінуючого контрольного пакету акцій 
Товариства-99,99%.Домінуючий пакет набуту одноособово, опо-
середкованої участі немає.Розмір частки акцій Голочанського І.В. 
в загальній кількості голосуючих акцій до набуття домінуючого 
контрольного пакета акцій Товариства-0%.На момент розкриття 
щодо розміру частки в загальній кількості голосуючих акцій після 
набуття права власності немає в наявності.

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

2. Генеральний директор  Вовк Сергій Анатолійович
18.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НАуКоВо-ВИРобНИЧЕ ПІдПРИємСТВо «СИСТЕмА»
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1. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

2. I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "уКРАїН-
СьКИй  НАуКоВо-
доСЛIдНИй IНСТИТуТ 
РАдIоАПАРАТуРИ"

2. Код за ЄДРПОУ 14308090
3. Місцезнаходження 04080, Київ, Вiкентiя Хвоики, 15\15, 

корп. 55
4. Міжміський код, телефон та факс 0442255270 0442255270
5. Електронна поштова адреса grigf@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

ukrniira.com.ua

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

3. II. Текст повідомлення
Через закiнчення термiну припиненi повноваження члена Наглядової 

ради Гущина Григорiя Пилиповича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
17.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 
року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), 13.0890.

Через закiнчення термiну припиненi повноваження члена Наглядової 
ради Рудника Iллi Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
17.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 12.04.2017 
року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Част-
ка, якою володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), 0.003.

Через закiнчення термiну припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Дроздова Олександра Олексiйовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
17.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 року. По-
садова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою 
володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), 11.1516.

Через закiнчення термiну припиненi повноваження члена Наглядової 
ради Фаста Олександра Олексiйовича за рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв 17.04.2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на 
посадi з 29.04.2011 року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках), 0.0030.

Через закiнчення термiну припиненi повноваження Голови Наглядової 
ради Демiша Петра Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
17.04.е2018 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 29.04.2011 
року. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках), 12.7933.

Демiша Петра Миколайовича за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
17.04.2018 р. обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володiє в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках), 12.7933. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: Заст. Генерального директора, член НР.

Гущин Григорiй Пилипович обраний членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.04.2017 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володiє в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках), 13.0890. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi:член правлiння, секретар НР.

Дроздов Олександр Олексiйович обраний членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 17.04.2018 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володiє в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках), 11.1516. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: головний iнженер.

Фаст Олександр Олексiйович обраний членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 17.04.2018 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Частка, якою володiє в статут-
ному капiталi емiтента (у вiдсотках), 0.0030. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призна-
чено особу: на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї 
дiяльностi: нач. вiддiлу.

Рудника Iллю Миколайовича обрано членом Наглядової ради за 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 17.04.2018 р. Посадова особа згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Акцiонер володiє 0.003 % ста-
тутного капiталу емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: на 
3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступ-
ник головного iнженера.

4. 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 Колесник Микола Iванович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік.
І. основні відомості про емітента

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «доНЕЦьКИй 
ЗАВод ГІРНИЧоРЯТуВАЛь-
Ної АПАРАТуРИ», 00159491 
83048, Донецька обл., місто Донецьк, 
Київський р-н.
вул. Левицького, 31, тел. (062) 381-82-44

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

18.04.2018 р.

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

www.дзга.укр

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

Аудит фінансової звітності за 2017 рік 
не здійснювався.

5. Інформація про загальні 
збори 

Загальні збори акціонерів за результа-
тами 2017 року не проводилися в 
зв’язку із наявністю форс-мажорних 
обставин, що засвідчено сертифікатом 
Торгово-промислової палати України.

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

ІІ. основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 167 527 195 695
Основні засоби (за залишковою вартістю) 888 1 440
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 65 804 66 387
Сумарна дебіторська заборгованість 100 830 125 836
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 1 868
Власний капітал 10 734 19 340
Статутний капітал 1 031 1 031
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 445 18 051
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 156 793 176 355
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(20.70) 23.05

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

(20.70) 23.05

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 415 600 415 600
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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ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“АГРоПРоммЕХАНIЗАЦIЯ”

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

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

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

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "АГРоПРоммЕХАНIЗАЦIЯ", 03563554, 19615, 
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Горiхова, б.47, (0472) 
360919;
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: zatapm.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ВоЛоШКА»

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

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

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо "ВоЛоШКА", 03057905, 19500, Черкаська обл., 
Городищенський р-н, м. Городище, вул. Миру, 117, тел. вiдсутній
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: pratvoloshka.org.ua

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ
емітента цінних паперів 

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

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «бЕРИСЛАВСьКИй 
мАШИНобудІВНИй ЗАВод», 
00211004, вул.Введенська, 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.

18 квітня 2018 року

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

www.bmz.com.ua

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

Приватне підприємство «Аудиторська 
фірма «Зоря», 33589755

5. Інформація про загальні збори: 06.04.2017 року Товариством 
проведені чергові загальні збори. Кворум зборів: 87,32% до загаль-
ної 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 2016 рік та 
визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 4. Прийняття 
рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 
2016 рік. 5. Прийняття рішення щодо звіту Ревізійної комісії про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік. 6.Затвердження річного звіту по результатам діяльності 
Товариства за 2016 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку 
(покриття збитку) Товариства, отриманого в 2016 році, станом на 
31.12.2016 року та затвердження порядку використання прибутку, що 
буде отриманий Товариством протягом 2017 року. 8. Попереднє 
схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом 2017 року. 9. Надання згоди на продовження строку дії 
Договору позики № 1 від 17 жовтн2007 року між Публічним акціонер-
ним товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim 
Investments LTD (Cyprus, Limassol). 10.Надання права підпису Голові 
Правління на підписання додаткової угоди та внесення змін до 
Договору позики № 1 від 17 жовтня 2007 року між Публічним 
акціонерним товариством «Бериславський машинобудівний завод» 
та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol). 

11.Надання згоди на виплату відсотків нарахованих за Договором 
позики № 1 від 17 жовтн2007 року між Публічним акціонерним 
товариством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim 
Investments LTD (Cyprus, Limassol). 12.Прийняття рішення про 
дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради Публічного акціонерного товариства «Бериславський машино-
будівний завод». 13.Обрання Голови та членів Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудів-
ний 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; затверджено регламент роботи загальних зборів 
акціонерів Товариства; розглянуто річний звіт Правління Товариства 
за 2016 рік, прийнято рішення щодо затвердження висновків за 
результатами розгляду цього звіту та визначено основні напрямки 
діяльності Товариства на 2017 рік; розглянуто звіт Наглядової ради 
за 2016 рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків за 
результатами розгляду цього звіту; розглянуто звіт Ревізійної комісії 
про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2016 рік та прийнято рішення щодо затвердження висновків за 
результатами розгляду цього звіту; прийнято рішення щодо затвер-
дження річного звіту про результати діяльності Товариства за 
2016 рік; прийнято рішення щодо затвердження порядку розподілу 
прибутку (покриття збитку) Товариства, отриманого в 2016 році та 
визначено порядок використання прибутку, що буде отриманий 
Товариством протягом 2017 року; прийнято рішення щодо попере-
днього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом 2017 року; прийнято рішення щодо надання 
згоди на продовження строку дії Договору позики № 1 від 17 жовтня 
2007 року між Публічним акціонерним товариством «Бериславський 
машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, Limassol); 
прийнято рішення щодо надання права підпису Голові Правління на 
підписання додаткової угоди та внесення змін до Договору позики 
№ 1 від 17 жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товари-
ством «Бериславський машинобудівний завод» та Filtim Investments 
LTD (Cyprus, Limassol); прийнято рішення щодо надання згоди на 
виплату відсотків нарахованих за Договором позики № 1 від 17 
жовтня 2007 року між Публічним акціонерним товариством «Берис-
лавський машинобудівний завод» та Filtim Investments LTD (Cyprus, 
Limassol); прийнято рішення щодо дострокового припинення 
повноважень Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонер-
ного товариства «Бериславський машинобудівний завод»; прийнято 
рішення щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Публічного 
акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод».
Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були 
розглянуті, про що складено Протокол №1.
6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів за 
результатами звітного періоду та попереднього періоду не прийма-
лось. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«бЕРИСЛАВСьКИй мАШИНобудІВНИй ЗАВод»
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. основні відомості про емітента

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРКIВ-АВТО», 
03120457, вулиця Надiї, буд. 15, 
селище мiського типу Пiсочин, 
Харківський район, Харківська об-
ласть, 62416, Україна, (057) 
376-21-10, (057) 376-20-08

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

17.04.2018

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

http://kharkiv-avto.ukravto.ua

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

Аудиторська фiрма «АУДИТ-96» 
ТОВ Директор Шабанов Ю. В., 
23909055 

5. Інформація про загальні збори 
(розділ заповнюється у випадку, 
якщо емітент - акціонерне 
товаристёво).
Зазначається інформація про 
проведення або не проведення 
загальних чергових та позачерго-
вих зборів та у разі їх не прове-
дення вказуються причини, також 
зазначається перелік питань, що 
розглядалися на загальних 
зборах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку порядку 
денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазначається 
особа, що ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. 
У разі,якщо загальні збори не 
відбулися, вказуються причини

Вид загальних зборів – чергові. 
Дата проведення: 04 квітня 2017 
року. Кворум зборів: 97.72 % від 
загальної кількості акцій акцій 
Товариства. Перелік питань, що 
розглядалися на загальних 
зборах: 1. Обрання членiв 
лiчильної комiсiї рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства.  
2. Обрання Голови та секретаря 
рiчних Загальних Зборiв 
акцiонерiв Товариства.  
3. Затвердження регламенту 
роботи рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Дирекцiї Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт 
Наглядової Ради Товариства за 
2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт 
Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 
2016 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та 
затвердження висновкiв 
Ревiзiйної Комiсiї Товариства.  
7. Затвердження рiчного звiту 
Товариства, у тому числi 
фiнансової звiтностi Товариства 
за 2016 рiк. 8. Розподiл прибутку 
(визначення порядку покриття 
збиткiв) за пiдсумками дiяльностi 
Товариства у 2016 роцi. 9. 
Попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року.  
10. Внесення змiн та доповнень 
до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї 
та затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. 11. Визна-
чення уповноваженої особи на 
пiдписання нової редакцiї Статуту 
Товариства та на здiйснення дiй з 
державної реєстрацiї Статуту.  
12. Затвердження Положення про 
Наглядову Раду Товариства, 
визначення уповноваженої особи 
на його пiдписання. 

13. Припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради. 14. 
Обрання членiв Наглядової Ради. 
15. Затвердження умов цивiльно-
правових договорiв з членами 
Наглядової Ради, встановлення 
розмiру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на 
пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової 
Ради. 
Пропозицій до порядку денного 
та проектів рішень Зборів від 
акціонерів не надходило. 
Результати розгляду питань 
порядку денного: З питань 
порядку денного № № 1 - 8, 
№ №10 – 13 та № 15 рішення 
«за» прийнято 100 % голосів 
акціонерів (їх представників), які 
зареєструвались для участі у 
Зборах та мають право голосу, з 
питання № 9 щодо попереднього 
схвалення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товари-
ством протягом року, «за» -  
4 884 664 голосів, тобто 97.72 % 
голосів акціонерів (їх представни-
ків) від загальної кількості голосів 
акціонерів згідно із Статутом; з 
питання № 14 до складу Наглядо-
вої Ради обрано Козіса О. М.,  
Бей Н. О., Сенюту І. В. 

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 71875 79111
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

29029 30110

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11445 11918
Сумарна дебіторська заборгованість 16210 22195
Грошові кошти та їх еквіваленти 4517 3128
Власний капітал 41480 40379
Статутний капітал 49988 49988
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-8508 -9609

Довгострокові зобов'язання і забезпечен-
ня

0 0

Поточні зобов'язання і забезпечення 30395 38732
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.00023 0.000035

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

0.00023 0.000035

Середньорічна кількість простих акцій 
(шт.)

4998834 4998834

Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номі-
нальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
 «ХАРКIВ-АВТо»
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Річна інформація емітента цінних паперів
I. основні відомості про емітента

1. Повне наймену-
вання емітента, код 
за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький 
завод залiзобетонних виробiв»», 05505495Львів-
ська , Дрогобицький, 82103, м. Дрогобич, Фабрич-
на, 61 (03244)21740,

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

18.04.2018

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

drogzbv.com.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми, якою 
проведений аудит 
фінансової звітності

Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Аудит-сервiс IНК», 
13659226 

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

Дата проведення річних загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – Збори): 24 квітня 
2017 року. 
Початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів:82100, Львівська об-
ласть, м.Дрогобич, вул.Фабрична,61, адміністра-
тивний будинок Товариства, зал засідань (другий 
поверх).
Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах: 18 квітня 2017 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку 
акціонерів ПАТ «Дрогобицький ЗЗБВ» становить 
289 акціонерів, яким належить 8134862 (Вісім 
мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот 
шістдесят дві) штук простих іменних акцій 
Товариства.
Загальна кількість осіб, включених до переліку 
акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 
Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про депозитарну систему України» 
звернулись до обраної Товариством депозитарної 
установи та уклали договір з нею про обслугову-
вання рахунку в цінних паперах від власного імені 
або здійснили переказ прав на цінні папери на свій 
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій 
депозитарній установі, становить 4 (Чотири) 
акціонерів, яким належить 8104771 (Вісім 
мільйонів сто чотири тисячі сімсот сімдесят одна) 
штук простих іменних акцій Товариства, які 
враховуються при визначенні кворуму та є 
голосуючими.
Реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної 
комісії – Косьмій Галина Іванівна та член реєстра-
ційної комісії Кушнарьов Сергій Олександрович 
здійснили реєстрацію акціонерів та їх представни-
ків, які прибули для участі в Зборах. Повноваження 
акціонерів та їх представників були належним чином 
перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. 
За результатами проведеної реєстрації акціонерів 
складено протокол реєстрації акціонерів.
Для участі в Зборах зареєструвався 1 (Один) акціо-
нер, якому належить 8104761 (Вісім мільйонів сто 
чотири тисячі сімсот шістдесят одна) штук простих 
іменних акцій Товариства, що становить 99,63% від 
загальної кількості простих іменних акцій Товари-
ства та 99,99 % від загальної кількості голосуючих 
акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог 
статті 41 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» кворум для проведення Зборів наявний. 
Збори є правомочними.
Голосування на Зборах з питань порядку денного 
проводиться з використанням бюлетенів для 
голосування та здійснюється за принципом одна 
голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання 
лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова 
лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової 
ради Товариства (Протокол № 1 засідання Наглядо-
вої ради від 01.03.2017 року) у складі: голова 
тимчасової лічильної комісії – Тріщ Лідія Михайлівна; 
члени тимчасової лічильної комісії – Жеребецька 
Леся Теодорівна , Швайгерт Лариса Анатоліївна.
На розгляд Зборів винесено 13 питань порядку 
денного.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту роботи загальних 
зборів Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Правління про господарсько-фінансову 
діяльність за 2016 рік, визначення основних 
напрямків діяльності Товариства у 2017 році та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та 
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, 
прийняття рішення за наслідками розгляду даного 
звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 
2016 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку 
Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Внесення змін до статуту Товариства та 
затвердження нової редакції статуту Товариства. 
Затвердження уповноваженої особи на підписання 
нової редакції статуту та проведення її державної 
реєстрації.
10. Внесення змін та затвердження в новій редакції 
положень: «Про загальні збори акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів», «Про Наглядо-
ву раду Публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», 
«Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», «Про Правління Публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», Кодексу корпоративного управління 
Публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів».
11. Припинення повноважень членів Наглядової 
ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладати-
муться з членами Наглядової ради, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства.
Питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної 
комісії загальних зборів акціонерів Товариства».
Слухали: Прінду Андрія Васильовича, який 
повідомив, що відповідно до рішення Наглядової 
ради від 01.03.2017р. пропонується обрати 
Лічильну комісію у складі: голова лічильної 
комісії – Тріщ Лідія Михайлівна; члени лічильної 
комісії – Жеребецька Леся Теодорівна, Швайгерт 
Лариса Анатоліївна Вирішили: Обрати Лічильну 
комісію у складі: голова лічильної комісії – Тріщ 
Лідія Михайлівна; члени лічильної комісії – Жере-
бецька Леся Теодорівна , Швайгерт Лариса 
Анатоліївна.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №1 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
Зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
Зборах;

ПубЛIЧНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «дРоГобИЦьКИй ЗАВод ЗАЛIЗобЕТоННИХ ВИРобIВ»



№75, 19 квітня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

103

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у Зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
Зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 2 порядку денного «Затвердження 
регламенту роботи загальних зборів Товариства»
Слухали: Прінду Андрія Васильовича , який 
запропонував Затвердити наступний регламент 
Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з 
питань порядку денного – до 10 хвилин, час для 
обговорення з питань порядку денного – до  
3 хвилин, час для відповідей на питання – до  
3 хвилин. Голосування з питань порядку денного 
Зборів Товариства проводити з використанням 
бюлетенів для голосування за принципом: одна 
голосуюча акція – один голос, та бюлетенями 
кумулятивного голосування з питання обрання 
членів Наглядової ради. 
Вирішили: Затвердити наступний регламент Зборів 
акціонерів: час для виступів доповідачів з питань 
порядку денного – до 10 хвилин, час для обгово-
рення з питань порядку денного – до 3 хвилин, час 
для відповідей на питання – до 3 хвилин. Голосу-
вання з питань порядку денного Зборів Товариства 
проводити з використанням бюлетенів для 
голосування за принципом: одна голосуюча 
акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного 
голосування з питання обрання членів Наглядової 
ради. 
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №2 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 3 порядку денного «Обрання Голови та 
секретаря Зборів Товариства».
Слухали: Прінду Андрія Васильовича, який 
повідомив що рішенням Наглядової ради 
Товариства (Протокол Наглядової Ради № 1 від 
01.03.2017 року) було обрано Головою Зборів 
Товариства Прінду Андрія Васильовича та 
секретарем Зборів Товариства - Бичко Олександру 
Богданівну з подальшим затвердженням Зборами 
Товариства 
Вирішили: Затвердити Головою Зборів Прінду 
Андрія Васильовича та секретарем Зборів 
Товариства - Бичко Олександру Богданівну.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №3 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій 
акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.

Рішення прийнято.
Питання № 4 порядку денного «Звіт Правління про 
господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік, 
визначення основних напрямків діяльності 
Товариства у 2017 році та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту».
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія Васильови-
ча, який оприлюднив звіт Правління Товариства за 
2016 рік та запропонував затвердити звіт Правлін-
ня та основні напрямки діяльності Товариства на 
2017 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Правління за 2016 рік. 
Затвердити основні напрямки діяльності Товари-
ства на 2017 рік.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №4 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято. 
Питання № 5 порядку денного «Звіт Наглядової 
ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту».
Слухали: Прінду Андрія Васильовича зі звітом 
Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Голова 
Зборів запропонував затвердити звіт Наглядової 
Ради за 2016 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 
2016 рік.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №5 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 6 порядку денного «Звіт про роботу 
Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду даного звіту та 
затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства». 
Слухали: Бучко Олександру Богданівну зі звітом та 
висновками Ревізійної комісії щодо річного звіту та 
балансу за 2016 рік.
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної 
комісії Товариства за 2016 рік.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №6 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
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голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 7 порядку денного «Затвердження 
річного звіту Товариства за 2016 рік». 
Слухали: Головного бухгалтера Бучко Олександру 
Богданівну яка оприлюднила річну фінансову 
звітність та баланс Товариства за 2016 рік.
Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність та 
баланс Товариства за 2016 рік.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №7 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах; 
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 8 порядку денного «Визначення 
порядку розподілу прибутку Товариства за 
підсумками роботи в 2016 році». 
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія 
Васильовича, який сказав, що пропонується 
прибуток Товариства за 2016 рік направити на 
розвиток виробництва. Дивіденди за результатами 
господарської діяльності Товариства за 2016 рік не 
нараховувати та не сплачувати.
Вирішили: Прибуток Товариства за 2016 рік 
направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 
результатами господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №8 для голосування.
Голосували:«За» - 8104761 голосів, що складає 
100% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 9 порядку денного «Внесення змін до 
статуту Товариства та затвердження нової 
редакції статуту Товариства. Затвердження 
уповноваженої особи на підписання нової 
редакції статуту та проведення її державної 
реєстрації».
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія 
Васильовича, який зачитав нову редакцію 
статуту Товариства та запропонував затвердити 
Статут в новій редакції. Пропонується 
уповноважити голову Зборів підписати Статут 
Товариства в новій редакції. Уповноважити 
Голову правління здійснити всі дії щодо 
державної реєстрації Статуту Товариства в новій 
редакції.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства та 
затвердити Статут в новій редакції. Уповноважити 
Голову загальних зборів підписати Статут в новій 
редакції. Уповноважити Голову правління здійснити 
всі дії щодо державної реєстрації Статуту 
Товариства в новій редакції. 
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №9 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 10 порядку денного «Внесення змін та 
затвердження в новій редакції положень: «Про 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», «Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів», «Про Ревізійну комісію 
Публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів», «Про Правлін-
ня Публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів», Кодексу 
корпоративного управління Публічного акціонерно-
го товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів».
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія Васильови-
ча, який сказав, що в зв'язку із затвердження нової 
редакції статуту внесено зміни до положень «Про 
загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», «Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів», «Про Ревізійну комісію 
Публічного акціонерного товариства «Дрогобиць-
кий завод залізобетонних виробів», «Про Правлін-
ня Публічного акціонерного товариства «Дрого-
бицький завод залізобетонних виробів», Кодексу 
корпоративного управління Публічного акціонерно-
го товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів». Голова Зборів Прінда Андрій Васильович 
запропонував затвердити в новій редакції всі 
положення.
Вирішили: Внести зміни та затвердити в новій 
редакції: Положення «Про загальні збори 
акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», 
Положення «Про Наглядову раду Публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів», Положення «Про 
Ревізійну комісію Публічного акціонерного 
товариства «Дрогобицький завод залізобетонних 
виробів», Положення «Про Правління Публічного 
акціонерного товариства «Дрогобицький завод 
залізобетонних виробів», Кодекс корпоративного 
управління Публічного акціонерного товариства 
«Дрогобицький завод залізобетонних виробів», що 
додається.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №10 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
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голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 
0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 11 порядку денного «Припинення 
повноважень членів Наглядової ради 
Товариства».
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія 
Васильовича про припинення повноважень 
членів Наглядової ради Товариства, 
а саме: Шеннон Кіран Патрік, Муходінова 
Марина Віталіївна, Стечкевич Василь 
Мирославович
Вирішили: Припинити повноваження членів 
Наглядової ради Товариства, а саме: Шеннон 
Кіран Патрік, Муходінова Марина Віталіївна, 
Стечкевич Василь Мирославович
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №11 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що 
складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 
0% голосуючих акцій акціонерів, які 
зареєструвалися у загальних зборах.
Рішення прийнято.
Питання № 12 порядку денного «Обрання 
членів Наглядової ради Товариства «.
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія 
Васильовича, який повідомив, що обрання 
членів Наглядової ради здійснюється шляхом 
кумулятивного голосування. До бюлетеня для 
кумулятивного голосування внесені такі 
кандидати членів Наглядової ради: Шеннон 
Кіран Патрік, Шаргунов Володимир Ананьєвич, 
Муходінова Марина Віталіївна
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня № 12 для кумулятивного голосування.
Голосували за кандидатів:
Шеннон Кіран Патрік - 8104761 голосів віддані 
за кандидата;
Шаргунов Володимир Ананьєвич - 8104761 
голосів віддані за кандидата;
Муходінова Марина Віталіївна- 8104761 голосів 
віддані за кандидата;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів 
(0%); 
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%). 
Рішення прийнято: До Наглядової ради в складі 
3 осіб обрано: Шеннон Кіран Патрік, Шаргунов 
Володимир Ананьєвич, Муходінова Марина 
Віталіївна
Питання № 13 порядку денного «Про 
затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, 
обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової 
ради Товариства».
Слухали: Голову Зборів Прінду Андрія 
Васильовича, який запропонував затвердити 
умови договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, уповноважити Голову 
правління на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства.

 Вирішили: Затвердити умови договорів, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, 
уповноважити Голову правління на підписання 
договорів з членами Наглядової ради 
Товариства.
Голосування проводилось з використанням 
бюлетеня №13 для голосування.
Голосували:
«За» - 8104761 голосів, що складає 100% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих 
акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 
0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій 
акціонерів, які зареєструвалися у загальних 
зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% 
голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у 
загальних зборах.
Рішення прийнято.
Голова Зборів Прінда А.В. Секретар Зборів 
Бичко О.Б.

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів за звітний рік і рік, що передував 
звітному 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 14170 16754
Основні засоби (за залишковою 
вартістю)

4803 5169

Довгострокові фінансові 
інвестиції

0 0

Запаси 2011 5266
Сумарна дебіторська заборгова-
ність

82 142

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

2272 1441

Власний капітал 1786 3550
Статутний капітал 2034 2034
Нерозподілений
 прибуток (непокритий 
збиток)

-254 1510

Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпе-
чення

12384 13204

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

-0.2168445 0.10547198

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

-0.2168445 0.10547198

Середньорічна кількість простих 
акцій (шт.)

8134862 8134862

Цінні папери 
власних випусків, 
викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна 
номінальна 
вартість

0 0

у відсотках від 
статутного 
капіталу

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

0 0

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведе-
ної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно із зако-
нодавство Голова правління Козленко Святослав Анатолійович. 
18.04.2018.
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РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЕмІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВІННИЦЯобЛПАЛИВо», місцезнаходжен-
ня: 21001, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 
122, код за ЄДРПОУ 01880670, міжміський код та телефон – (0432) 
433223.

2.Дата розкриття повного тексту річної інформації: у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії – 18.04.2018 року. 

3.Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію – http://www.01880670.pat.ua

4. Аудиторська фірма: ТОВ «ЕМКОН-АУДИТ», ЄДРПОУ-37153128. 
5.Чергові загальні збори відбулися 07.04.2017 року. Кворум зборів 

100 %. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії річних за-
гальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку прове-
дення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря 
зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт Генерально-
го директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 
2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висно-
вки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт На-
глядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвер-
дження рішень Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження річного 
звіту Товариства за 2016 рік. 8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 
2016 рік. 9. Затвердження розміру річних дивідендів. 10. Прийняття рішен-
ня про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мо-
жуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при-
йняття такого рішення. РІШЕННЯ: Затвердити Звіти Генерального 
директора, Наглядової ради, Ревізора, Річний звіт товариства за 2016 рік. 
Прибуток в сумі 5766,00 тис.грн. направити:- на поповнення резервного 
капіталу – 290,00 тис.грн.;- на поповнення обігових коштів з метою розвит-
ку виробництва та соціального розвитку підприємства – 4176,00 тис.грн.;- 
на виплату дивідендів – 1300,00 тис.грн, що складає 0,039 грн з розрахун-
ку на одну акцію. Затверджені рішення Наглядової ради, прийняті протягом 
2016 року. Прийняте рішення про попереднє схвалення вчинення значних 
правочинів, в період з 07.04.2017 року по 07.04.2017 року, граничною су-
купною вартістю попередньо схвалених значних правочинів не може пе-
ревищувати 10 000,0 тис.грн. 

6. Інформація про дивіденди. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРІОДУ, ЩО ПЕ-
РЕДУВАВ ЗВІТНОМУ: Сума нарахованих дивідендів – 1300,0 тис.грн. На-
раховані дивіденди на одну акцію – 0,039 грн. Сума виплачених дивіден-
дів – 1283,4 тис.грн. Дата складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 28.04.2017 року. Дата виплати дивідендів 10.05.2017 
року. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв товариства вiд 07.04.2017 року прий-
няли рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Наглядова рада Товари-
ства 14.04.2017 року встановила дату складання перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв - 28.04.2017 року. Дата початку виплати 
дивiдендiв 10.05.2017 року. Дата закiнчення виплати дивiдендiв 07.10.2017 
року. Спосiб виплати дивiдендiв: в робочi днi з 10год.00 хв. до 16 год.00 хв. 
безпосередньо акцiонерам через касу Товариства за адресою – мiсто 
Вiнниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмiнбудинок товариства, 2-й по-
верх або через директорiв паливних складiв згiдно з вiдомiстю у строк, що 
не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення 
про виплату дивiдендiв.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ. Рiшення про нарахування та 
виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду буде прийматися на 
чергових Загальних зборах Товариства, оголошених на 20.04.2018 року. 

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
приватного акціонерного товариства за 2017 рік

z1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «IВАНо-ФРАНКIВСьКА 
ХАРЧоСмАКоВА ФАбРИКА», 
20550910, 76018 Iвано-Франкiвська об-
ласть д/н Iвано-Франкiвськ Крайкiвського, 
1, (0342) 77-91-91

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

17.04.2018

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

http://ksenija.ua

ПубЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ФоРум САТЕЛІТ»,

код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, м. Київ, 
вул. Героїв Космосу, 4, тел./факс (044)4071428, електронна адреса: 
jurist@forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: forumsatellite.
kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента:

І. Про зміну складу посадових осіб.
Загальними зборами акціонерів 18.04.2018 (протокол №1 від 

18.04.2018) у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного 
на приватне проведено перевибори органів управління та контролю та 
прийнято наступні рішення:

І. Кількісний склад Правління зменшено з 3-х до 2-х осіб. Припинено 
повноваження членів Правління Баранович Дарії Євгеніївни та Дерябіної 
Тетяни Валеріївни (обидві займали посади з 13.04.2017, частки в статут-
ному капіталі емітента не мають). Обрано до складу Правління строком 
на 5 років:

1.Голова Правління - Коваль Валентин Володимирович (обраний по-
вторно, частки в статутному капіталі емітента не має, займає посаду з 
11.04.2012, з 13.04.2016 за сумісництвом займає посаду члена Ревізійної 
комісії ПАТ «Славутич» (м.Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13);

2.Член Правління – Лубинець Анатолій Володимирович (обраний вперше, 
частки в статутному капіталі емітента не має, попередні посади: 01.10.2011-
15.11.2017 - ТОВ «ГМГ», юрист; з 20.06.2017 до сьогодні - ПАТ «ФОРУМ САТЕ-
ЛІТ», юрисконсульт, за сумісництвом). 

ІІ. Склад Наглядової ради зменшено з 5-ти до 3-х осіб. Припинено по-
вноваження членів Наглядової ради Лащевської Наталії Миколаївни та 
Лебеденка Валентина Миколайовича (обоє займали посади з 13.04.2017, 
частки в статутному капіталі емітента не мають). Решту членів Наглядової 
ради переобрано на повторний термін строком на 3 роки:

1.Голова - Панченко Олег Анатолійович (займає посаду з 11.04.2012, 
частки в статутному капіталі емітента не має, є представником акціонера – 
фізичної особи, що має частку понад 10%, попередні посади: 21.07.2014–
14.09.2016 - ТОВ «Форум Буд Альянс», директор (з 30.09.2014 - в.о. дирек-
тора); з 04.11.2016 до сьогодні основне місце роботи - ТОВ «Форбуд 
Україна» (м. Київ, пров. Охтирський, 7, оф. 1-108), директор);

2. Член - Баленко Ігор Миколайович (займає посаду з 05.04.2002, акці-
онер, частка в статутному капіталі емітента - 0,00003% - 1 акція, попере-
дні посади та основне місце роботи: 2006-2016 - ПрАТ «Фуршет», Голова 
Наглядової ради; з 2005 до сьогодні - ПрАТ «Універсам №7» (м. Київ, 
вул. Кибальчича, буд. 11-А), Голова Наглядової ради; з 2003 до сьогодні - 
ПАТ «Кияни», Голова Наглядової Ради; з 2005 зареєстрований як ФОП);

3.Член - Новоселецька Аліна Віталіївна (займає посаду з 1.04.2017, 
частки в статутному капіталі емітента не має, є представником акціоне-
ра – фізичної особи, що має частку понад 10%, попередні посади: 
04.02.2008-31.03.2016 – юрисконсульт ПАТ «Банкомзв'язок»; 04.04.2016-
31.12.2016 –ТОВ «Аккорда», юрисконсульт; 01.01.2017–31.05.2017 – ФОП 
Калініна В.С., юрисконсульт; з 01.06.2017 до сьогодні – ТОВ «ФОРУМ 
ГРУП Україна» (м.Київ, пров. Охтирський, 7, оф.1 -106), юрисконсульт).

ІІІ. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії Білаш Ольги 
Яківни (займала посаду з 14.04.2016, частки в статутному капіталі емітен-
та не має), Панченко Наталії Ігорівни (займала посаду з 30.10.2007, част-
ка в статутному капіталі емітента - 0,00003% - 1 акція) та Маркевич Ольги 
Олександрівни (займала посаду з 11.04.2012, частки в статутному капіта-
лі емітента не має). Новий склад Ревізійної комісії не обрано.

Усі перелічені вище посадові особи не мають непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних 
не надали. 

ІІ. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Загальні збори акціонерів 18.04.2018 (протокол №1 від 18.04.2018) 

прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних право-
чинів, які можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати при-
йняття рішення, якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% 
вартості активів за даними останньої річної звітності емітента, а саме: 
укладання та розірвання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, 
кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, загальною 
вартістю до 50 млн.грн. включно, у відповідності до статуту товариства та 
чинного законодавства. Збори надали повноваження Голові правління 
для укладення та підписання вказаних значних правочинів та підписання 
документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Нагля-
довою радою товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 16973 тис.грн.; Співвідношення граничної сукупної вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 294,6%; Загальна кількість голосуючих акцій: 3369551; Кількість 
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 
3369551; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття 
рішення: 3369551; Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення: немає. 

Голова правління Коваль В.В. підтверджує достовірність інформації та 
визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
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Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Iвано-Франкiвське племпiдприємство», 00699514, Вовчинецька, 
2 «а», с.Вовчинець Iвано-Франкiвської мiської ради, д/н,  

Івано-Франківська, 76018, (03422) 615-33
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: www.ifplem.prat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«IВАНо-ФРАНКIВСьКЕ ПЛЕмПIдПРИємСТВо»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акціонерне това-
риство фірма «Поліссярембуд», 13989076, провулок Вишневий, 1, 
смт.Володимирець, Володимирецький, Рівненська, 34300, (03634) 

2-52-11
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 16.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: polissayrembud.in-ten.com

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо ФІРмА 
«ПоЛІССЯРЕмбуд»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон емітента: Приватне акцiонерне товари-
ство «Тисмениця-риба», 25066477, вул. Молодіжна, 2, с. Хом'яківка, 

Тисменицький, Івано-Франківська, 77408, (03436) 2-40-88
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії: 13.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 

річну інформацію: http://25066477.smida.gov.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТИСмЕНИЦЯ-РИбА»

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 2017 рік1. 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 загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії 18 квітня 2018 р.; 3. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформа-
цію: www.favoryt.com 

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ФАВоРИТ КомПАНI»

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ 
приватного акціонерного товариства за 2017 рік

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «IВАНо-ФРАНКIВСьКА 
ПЕРЕСуВНА мЕХАНIЗоВАНА 
КоЛоНА №75», 01037548, 76002 
Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-
Франкiвськ микитинецька, 7, (0342) 
53-63-12

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

17.04.2018

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

ww.pmk75.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«уКРмЕдТЕХ»

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017р.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРМЕДТЕХ», 01981402,
04073, м.Київ, пр.Степана Бандери, 
21а, (044) 490-74-53

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

18.04.2018

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

www.ukrmedtech.emit.com.ua

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЦИНК», 
32609581, 85102, Донецька обл., 
м. Костянтинiвка, вул. Б. Хмельницько-
го, 1, 0627226324,

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

18.04.2018

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

http://stockmarket.gov.ua/
http://www.zinc.pat.ua/

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВоЗНЕСЕН-
СьКА ПмК», 00911925 Миколаївська, 
Вознесенський р-н, 56500, Вознесенськ, 
вул. Київська, 281 05134 5-59-54,

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

19.04.2018

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

00911925.smida.gov.ua
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Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних 
товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне наймену-
вання емітента, 
код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та 
телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», 38322199Ки-
ївська, -, 01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 
будинок 32Г, офiс 262 (044) 219-00-00,

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

17.04.2018

3. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, 
на якій розміщено 
регулярну річну ін-
формацію

http://fkfp.com.ua

4. Найменування, 
код за ЄДРПОУ ау-
диторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - 
підприємця), якою 
проведений аудит 
фінансової звітнос-
ті

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Україн-
ська аудиторська служба» , 21198495

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

25.04.2017 проведено чергові річні загальні збори. 
Порядок денний: 1. Встановлення кiлькiсного складу 
та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення 
порядку проведення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв. 2. Обрання Голови та секретаря рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Правлiння Банку 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» за 2016 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  
4. Звiт Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту аудитора 
(аудиторської компанiї ТОВ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОР-
СЬКА СЛУЖБА» ЄДРПУ 21198495) про перевiрку 
рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» за 2016 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 6. Про розподiл прибутку i 
збиткiв ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» за 2016 
рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та 
затвердження їх розмiру. 7. Затвердження рiчного 
звiту ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» за 2016 рiк. 
8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi  
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на 2017 рiк.  
9. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру 
статутного капiталу Банку шляхом збiльшення 
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв. 10. Прийняття рiшення 
про приватне розмiщення акцiй Банку та затверджен-
ня Протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 
11. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких 
передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято 
рiшення про приватне розмiщення. 12. Визначення 
органу Банку уповноваженого приймати рiшення про: 
- залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення 
змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення 
про дострокове закiнчення укладення договорiв 
купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з першими 
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у 
разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено 
договори з першими власниками та акцiї повнiстю 
оплачено); - затвердження результатiв укладення 
договорiв купiвлi-продажу акцiй додаткового випуску з 
першими власниками у процесi приватного 
розмiщення акцiй; - затвердження результатiв 
приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту 
про результати приватного розмiщення акцiй;

 - про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення 
внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвер-
дження у встановленi законодавством строки 
результатiв укладення договорiв з першими власника-
ми у процесi приватного розмiщення акцiй органом 
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення або 
у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 
акцiй; - письмове повiдомлення кожного акцiонера, 
який має переважне право на придбання 
розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про 
можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому 
органi. 13. Визначення осiб Банку, уповноважених: - 
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 
акцiонерами свого переважного права на придбання 
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про 
розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення 
укладення договорiв з першими власниками у процесi 
приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо 
здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 
реалiзують право вимагати здiйснення викупу 
акцiонерним товариством належних їм акцiй. 14. Про 
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Банком протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття рiшення, характеру правочинiв та їх 
граничної сукупної вартостi. По питанням 1 – 8 i 14 - 
«ЗА» - 112525 голосiв, що складає 100,00% загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв. По питанню 9 - «ЗА» - 
12475 голосiв, що складає 11,09% загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, присутнiх на рiчних загальних 
зборах акцiонерiв. ПРОТИ» - 100050 голосiв, що 
складає 88,91% загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 
Питання 10,11,12,13 були зняти з порядку денного з 
розгляду i прийняття рішень.Збори визнано такими, 
що вiдбулися.
07.06.2017 проведено позачергові загальні збори. 
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв 
є Спостережна рада Банку. Порядок денний:  
1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв 
лiчильної комiсiї, встановлення порядку проведення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання 
Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Припинення здiйснення банкiвської 
дiяльностi без припинення юридичної особи.  
4. Розгляд та затвердження Плану припинення 
здiйснення банкiвської дiяльностi ПАТ «КБ 
«ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» без припинення юридичної 
особи. 5. Iншi питання. По питанням 1 - 4 - «ЗА» - 
112525 голосiв, що складає 100,00% загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на позачергових 
загальних зборах акцiонерiв. Питання 5 було знято з 
порядку денного з розгляду i прийняття рiшеня Збори 
визнано такими, що вiдбулися.
24.10.2017 проведено позачергові загальні збори. 
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв 
є Спостережна рада Банку. Порядок денний:  
1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв 
лiчильної комiсiї, встановлення порядку проведення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання 
Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Затвердження звiту Голови Правлiння 
банку про завершення виконання Плану припинення, 
який вiдображає результати проведеної роботи щодо 
задоволення вимог кредиторiв. 4. Затвердження 
балансу за станом на день виконання в повному 
обсязi всiх зобов'язань, пов'язаних iз здiйсненням 
банкiвської дiяльностi, перед вкладниками та iншими 
кредиторами банку. По всiм питанням - «ЗА» -  
112525 голосiв, що складає 100,00% загальної 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на позачергових 
загальних зборах акціонерів.Збори визнано такими, 
що вiдбулися.
27.11.2017 проведено позачергові загальні збори. 
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв 
є Спостережна рада Банку. Порядок денний:  
1. Встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв 
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лiчильної комiсiї, встановлення порядку проведення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання 
Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв. 3. Змiна найменування юридичної особи 
(повного та/або скороченого). 4. Змiна мiсцезнаходження 
юридичної особи. 5. Змiна видiв економiчної дiяльностi 
юридичної особи. 6. Про внесення змiн до Статуту 
шляхом викладення його в новiй редакцiї. 7. Затвер-
дження Положення про Загальнi збори акцiонерiв.  
8. Затвердження Положення про Наглядову раду.  
9. Затвердження Положення про Правлiння. По всiм 
питанням - «ЗА» - 100050 голосiв, що складає 100,00% 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
позачергових загальних зборах акцiонерiв. Збори 
визнано такими, що вiдбулися.
22.12.2017 проведено позачергові загальні збори. 
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв є 
Спостережна рада Банку. Порядок денний: 1. Встанов-
лення кiлькiсного складу та обрання членiв лiчильної 
комiсiї, встановлення порядку проведення позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання Голови та 
секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.  
3. Прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» шляхом 
перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. 4. Про затвердження плану 
перетворення, порядку та умов здiйснення перетворен-
ня. 5. Про створення комiсiї з припинення (перетворен-
ня) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». 
Обрання Голови та членiв комiсiї з припинення 
(перетворення) та надання їй повноважень щодо 
управлiння справами Товариства пiд час перетворення. 
6. Затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у 
акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про 
припинення (перетворення) ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». 7. Затверджен-
ня порядку та умов обмiну акцiй ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», що припиняєть-
ся шляхом перетворення на частки ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, що створюється 
шляхом перетворення. По питанням 1 – 2 та 6 - «ЗА» - 
125000 голосiв, що складає 100,00% загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, присутнiх на позачергових загальних 
зборах акцiонерiв. По питанням 3 – 5 та 7 - «ЗА» - 
100050 голосiв, що складає 80,04% загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, присутнiх на рiчних загальних зборах 
акцiонерiв. ПРОТИ» - 24950 голосiв, що складає 19,96%. 
Збори визнано такими, що вiдбулися.

6. Інформація 
про дивіденди.

За результата-
ми звітнього 

періоду

у звітному періоді

за 
про-

стими 
акція-

ми

за 
приві-

лейова-
ними 

акціями

за простими акціями за 
привіле-
йовани-

ми 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0 0 1780000.00 0

Нарахувані дивіденди 
на одну акцію, грн.

0 0 14.24 0

Сума виплачених/
перерахованих 
дивідендів, грн.

0 0 1664299.99 0

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивідендів

26.05.2017

Дата (дати) перераху-
вання дивідендів через 
депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих 
дивідендів на 
відповідну дату

Дата (дати) перераху-
вання/ відправлення 
дивідендів безпосе-
редньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/
відправлених 
дивідендів на 
відповідну дату

01.09.2017/1664299.99грн

Опис 1. Згiдно з рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв банку вiд 25.04.17 р.прийнято 
рiшення щодо виплати дивiдендiв за 
результатами дiяльностi банку у 2016 роцi у 
розмiрi з розрахунку на одну просту iменну акцiю 
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» - 14,24 грн. 
Дата перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв - 26 травня 2017 року. 
Виплата дивiдендiв здiйснювалась 01.09.2017 
року включно. 2. За результатами дiяльностi 
банку у 2016 роцi рiчними загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулися 25.04.2017, прийнято 
рiшення щодо виплати дивiдендiв. Розмiр 
дивiдендiв, що припадає на одну просту iменну 
акцiю, становить 14,24 грн.(чотирнадцять 
гривень 24 коп.) Дата складання перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв -  
26 травня 2017 року. Виплата дивiдендiв 
здiйснюється 01.09.2017 року. Вiдповiдно до 
частини 4 статтi 30 Закону України "Про 
акцiонернi товариства" у разi вiдчуження 
акцiонером належних йому акцiй пiсля дати 
складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати 
дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв 
залишається в особи, зазначеної у такому 
перелiку. Розмiр дивiдендiв, належний до 
виплати кожному з акцiонерiв Банку, 
визначається виходячи з кiлькостi акцiй Банку, 
якi належать акцiонеру на дату початку строку 
виплати дивiдендiв акцiонерам Банку. Дивiденди 
виплачуються пропорцiйно до загальної 
кiлькостi належних акцiонеру Банка акцiй на 
дату початку строку виплати дивiдендiв. При 
виплатi дивiдендiв Банком як емiтентом 
утримуються передбаченi чинним 
законодавством податки та збори. Виплата 
дивiдендiв акцiонерам Банку здiйснюється 
вiдповiдно до частини 5 статтi 30 Закону України 
"Про акцiонернi товариства".* * частина 5 ст. 30 
Закону України "Про акцiонернi товариства"  
"5. Акцiонерне товариство в порядку, 
встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку, здiйснює виплату 
дивiдендiв через депозитарну систему України 
або безпосередньо акцiонерам. Конкретний 
спосiб виплати дивiдендiв визначається 
вiдповiдним рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв."

II. основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 129642 163476
Грошові кошти та їх еквіваленти 30322 3689
Кошти в інших банках 30322 3689
Кредити та заборгованість 
клієнтів

0 34473

Поточні зобов’язання 293 0
Усього зобов'язань 160257 35563
Кошти банків 0 0
Кошти клієнтів 0 34835
Усього власного капіталу та частка 
меншості

129097 127913

Статутний капітал 125000 125000
Чистий прибуток/(збиток) 2352 2334
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.)

18,81 14,99

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

18,81 14,99
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1. ПРАТ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» 35
2. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНСПОРТНИК» 28
3. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12354 28
4. ПРАТ АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ 55
5. ПРАТ АГРОГАЗ 95
6. ПРАТ АГРОПОСТАЧ 97
7. ПРАТ АГРОПРОММЕХАНІЗАЦІЯ 100
8. ПРАТ АГРОСЕРВІС 75
9. ПРАТ АЗОВЗОВНІШТРАНС 79
10. ПРАТ АКВАКОН 69
11. АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 79
12. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 53
13. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 74
14. ПРАТ АТМАШБУД 69
15. ПРАТ АТОЛЛ ХОЛДІНГ 77
16. ПРАТ АТП 2550 80
17. ПРАТ БАНГ І БОНСОМЕР 10
18. ПРАТ БАХМУТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 39
19. БЕРДИЧІВСЬКЕ САТП 0651 66
20. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 100
21. ПРАТ БЕРІЗКА-СЕРВІС 26
22. ПАТ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 81
23. ПРАТ БОРОДЯНСЬКА СПМК-15 69
24. ПРАТ БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 78
25. ПРАТ БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50 7
26. ПРАТ БУДГІДРАВЛІКА 79
27. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 41

28. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОПРОМБУД-8» 41
29. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №26 «ОДЕСБУД» 66
30. ПРАТ БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНТАЖ 38
31. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-2020 68
32. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ-3 29
33. ПАТ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ 90
34. ПАТ ВАЖПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ 48
35. ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 38
36. ПРАТ ВЕНТУРА-ТРАНЗИТ 53
37. ПАТ ВЕПР 24
38. ПРАТ ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
49

39. ПАТ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОДЕСА» 37
40. ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТІРАС» 93
41. ПРАТ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЮГСТРОЙ» 110
42. ПРАТ ВІЛЬХОВАТКА 50
43. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО 106
44. ПРАТ ВІННИЧЧИНА-АВТО 90
45. ПРАТ ВІННИЧЧИНА-АВТО 97
46. ПРАТ ВКВ 32
47. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 68
48. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 72
49. ПРАТ ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 72
50. ПРАТ ВОЗНЕСЕНСЬКА ПМК 107
51. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА СВІТЯЗЬ 10
52. ПРАТ ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА СВІТЯЗЬ 22
53. ПАТ ВОЛИНЬ 96

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
мIжНАРодНИй ТЕНIСНИй ЦЕНТР 

«ТАС-ТЕНIС ЦЕНТР»
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 паперів, 
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів за 2017 рік
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
МIЖНАРОДНИЙ ТЕНIСНИЙ ЦЕНТР 
«ТАС-ТЕНIС ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ 
23375702, 52005, Дніпропетровська 
область, Днiпровський район, смт. Слобо-
жанське, вул. Теплична, буд. 27 С, 
телефон (0562) 376-12-78

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

18.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформа-
цію

https://smida.gov.ua/site/23375702/

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 
«одЕСАВТоТРАНС»

2. Код за ЄДРПОУ 22479374
3. Місцезнаходження 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0487207534 0487207534

5. Електронна поштова адреса OAT@odessabus.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.avtovokzal.od.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом в.о. генерального директора ПАТ «Одесавтотранс» вiд  

13 квiтня 2018 року №20-к призначено на посаду головного бухгалтера 
ПАТ «ОДЕСАВТОТРАНС» Данильчак Наталiю Анатолiївну за її заявою про 
прийняття на роботу. Змiни у персональному складi вiдбулись у зв'язку з 
наявнiстю вакантної посади головного бухгалтера. У посадової особи 
вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадо-
ва особа призначається безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв поса-
дова особа займала посади бухгалтера, головного бухгалтера.

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 Жикова Iрина Сергiївна
Виконуючий обов'язки 
генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.04.2018
(дата)

РІЧНА ІНФоРмАЦІЯ ЗА 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а 
також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали пу-
блічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних 

товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВИРоб-
НИЧо-КомЕРЦIйНА ФIРмА 
«юГСТРой», 01391563, 65031 
мiсто одеса вулиця миколи 
боровського, буд.33, (048) 728-30-78

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

18.04.2018

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

www.ugts.pat.ua

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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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54. ПРАТ ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 42
55. ПРАТ ВОЛОШКА 100
56. ПРАТ ВТО «НАДЗБРУЧЧЯ» 28
57. ПАТ ВТОРМЕТ 23
58. ПАТ ВТОРМЕТ 95
59. ПРАТ ГОРИЗОНТ 18
60. ПРАТ ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ПОСТАЧАННЯ
20

61. ПРАТ ГРАФІЯ УКРАЇНА 21
62. ПРАТ ГРЕТА 27
63. ПАТ ГУСЯТИНГАЗ 91
64. ПРАТ ДАШІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 29
65. ПРАТ ДЕРЕВО-МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД 79
66. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВІР 17
67. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВІР 19
68. ПРАТ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД ЯВІР 21
69. ПРАТ ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ 89
70. ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ 28
71. ПРАТ ДНІПРОІНВЕСТСТРОЙ 42
72. ПРАТ ДНІСТРОВСЬКИЙ 94
73. ПАТ ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 36
74. ПАТ ДОНБАСЕНЕРГО 73
75. ПАТ ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 99
76. ПРАТ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 

ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА
52

77. ПРАТ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ 
АВІАЦІЇ

31

78. ПРАТ ДРАБІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17143 49
79. ПАТ ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ 102
80. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МАГНІТ» 8
81. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 10
82. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 11
83. ПРАТ ЕЛОПАК-ФАСТІВ 52
84. ПРАТ ЕНЕРГОМАШІНВЕСТ 68
85. ПРАТ ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ 94
86. ПРАТ ЕСКО-РІВНЕ 48
87. АТ ЕФЕКТ 55
88. ПРАТ ЄВРОКАР 73
89. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 8
90. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 9
91. ПРАТ ЖИТИЧІ 30
92. ПРАТ ЖИТОМИРАГРОТЕХНІКА 96
93. ПРАТ ЖИТОМИРБУД 95
94. ПРАТ ЖИТОМИРЛЬОН 67
95. ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 76
96. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 34
97. ПРАТ ЗАВОД «ЗАПОРІЖАВТОМАТИКА» 41
98. ПРАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 56
99. ПРАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №2 «ОДЕСБУД» 81

100. ПРАТ ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ 55
101. ПАТ ЗАКАРПАТВТОРМЕТ 34
102. ПРАТ ЗАПАДИНСЬКЕ 84
103. ПРАТ ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС 35
104. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 62
105. ПАТ ЗАПОРІЖКРАН 83
106. ПРАТ ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА 28
107. ПРАТ ЗАПОРІЖТАРА 38
108. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ 29
109. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД 54
110. ПРАТ ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА 69
111. ПРАТ ЗДОЛБУНУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-

БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
48

112. ПРАТ ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА 14
113. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 18
114. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА КОЛОНА №75 107
115. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА 106
116. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО 107
117. ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 64
118. ПРАТ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 88
119. ПРАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 5
120. ПРАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 92
121. ПАТ ІНГУЛ 34
122. ПРАТ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» 35
123. ПРАТ ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР МАСТИЛЬНОГО І 

ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ
38

124. ПРАТ ІНКОТРАНС 22
125. ПРАТ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 31
126. ПРАТ ІРПІНЬМАШ 22
127. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 39
128. ПРАТ КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 39
129. ПРАТ КАЛИНА 79
130. ПРАТ КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОМАШ 63
131. ПРАТ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 93
132. ПРАТ КАСКАД 73
133. ПРАТ КВАЗАР 77
134. ПРАТ КЗЗО 27
135. ПАТ КИЇВМЕТАЛ 97
136. ПРАТ КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА 88
137. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД 74
138. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 86
139. ПАТ КИЇВХЛІБ 22
140. ПАТ КИЯНИ 15
141. ПРАТ КІРОВОГРАД-АВТО 91

142. ПАТ КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ 70
143. ПАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 21
144. ПРАТ КОМБІКОРМ 47
145. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 48
146. ПРАТ КОМПАНІЯ «МАГІК» 29
147. ПРАТ КОМПАНІЯ Д.І.Б. 98
148. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 92
149. ПРАТ КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 93
150. ТОВ КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ 30
151. ПРАТ КОРНЕР 74
152. ВАТ КОРОСТКИ 110
153. ПРАТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
8

154. ПРАТ КРАМАТОРСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 7
155. ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 74
156. ПРАТ КРЕАТИВ 64
157. ПРАТ КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС 69
158. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 16
159. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 88
160. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 88
161. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17 88
162. ПАТ КРИВОРІЖХЛІБ 47
163. ПАТ КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ 7
164. ПРАТ КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО 54
165. ПРАТ ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ» 51
166. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 42
167. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 44
168. ПРАТ МАГІСТРАЛЬ 52
169. ТОВ МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БІОКОН» 27
170. ПРАТ МЕТА 52
171. ПРАТ МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР 38
172. ПАТ МИКОЛАЇВНАФТОПРОДУКТ 30
173. ПАТ МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО 65
174. ПРАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 39
175. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 26
176. ПРАТ МИРГОРОДКУРОРТ 26
177. ПРАТ МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД 69
178. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 16
179. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 17
180. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 15
181. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 16
182. ПРАТ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНІСНИЙ ЦЕНТР ТАС-ТЕНІС ЦЕНТР 110
183. СПРАТ МОЇВСЬКЕ 9
184. ПРАТ МОНТАЖ-СЕРВІС 39
185. ПРАТ МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ОСКАР 67
186. ПРАТ МТ КОНСАЛТІНГ 55
187. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ГІПРОРУДА» 48
188. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
52

189. ПРАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «МІКРОКЛІМАТ» 31
190. ПРАТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВЕКТОР 70
191. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМЕНЕРГО» 30
192. ПРАТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОМЕНЕРГО» 32
193. ПРАТ НВО ЧЕРВОНА хвИЛЯ 53
194. ПРАТ НВП СИСТЕМА 98
195. ПРАТ НЕПТУН СОЛАР 81
196. ПРАТ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 46
197. ПРАТ НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР‘ЄР 18
198. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 36
199. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 36
200. ПРАТ НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР’ЄР 37
201. ПРАТ НОВОТЕХ 73
202. ПРАТ ОБЕРІГ 73
203. ПРАТ ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ 35
204. ПРАТ ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ АГРОБУД 23
205. ПРАТ ОВОЧПЛОДТОРГ 29
206. ПРАТ ОДЕСАВИНПРОМ 32
207. ПАТ ОДЕСАВТОТРАНС 110
208. ПРАТ ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС 94
209. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» 54
210. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» 66
211. ПАТ ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ХОЛОДМАШ» 82
212. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 23
213. ТОВ ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОНЯЧНА ДОЛИНА» 93
214. ПРАТ ОКМА 74
215. ПРАТ ОЛЬШАНСЬКЕ АТП-14865 73
216. ПАТ ОРІОН 85
217. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 20 74
218. ПРАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №42 20
219. ПРАТ ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
86

220. ПРАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 13
221. ТОВ ПІВДЕНТРАНСАВТО 75
222. ПАТ ПІОНТЕКС 78
223. ПРАТ ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ 

ПРЕПАРАТІВ
12

224. ПРАТ ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» 35
225. ПРАТ ПЛОДООВОЩ 82
226. ПРАТ ПОЛІССЯРЕМБУД 107
227. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12337 28
228. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 24
229. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ № 1 25
230. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ № 1 26

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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231. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП 85
232. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАЦІЙНИЙ ЗАВОД КЕРНЕЛ ГРУП 87
233. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 25
234. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 27
235. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР 70
236. ПРАТ ПРИВАТ БІЗНЕС-ЦЕНТР «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» 49
237. ПРАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР АГРОСОФТ 69
238. ПРАТ ПРОМЗАПАЛ 35
239. ПРАТ ПРОТАСІВ ЯР 55
240. ПРАТ РАДИВИЛІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
44

241. ПРАТ РАЙАГРОХІМ 26
242. ПРАТ РАХІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД 38
243. ПРАТ РЕЄСТР-ЦЕНТР 22
244. ПРАТ РЕМБУД 44
245. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 12
246. ТОВ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ «ШУВАР» 89
247. ПрАТ РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ 68
248. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 46
249. ПРАТ РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ 33
250. ПРАТ РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦІЙ
74

251. ПРАТ РІВНЕРИБГОСП 48
252. ПАТ РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА 30
253. ПРАТ РОДИНА 46
254. ПРАТ С.В.Т.А. 67
255. ПРАТ САРНЕНСЬКЕ АТП 15640 44
256. ПРАТ СК КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 3
257. ПРАТ СК МІСТО 84
258. ПРАТ СКБ-ІНВЕСТ 47
259. ПРАТ СКЛОПРИЛАД 70
260. ПРАТ СЛАВУТСЬКИЙ СКЛОЗАВОД 87
261. ПРАТ СЛОБОДА 50
262. ПАТ СОНЯЧНЕ 8
263. ПРАТ СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС 14
264. ПАТ СПЕКТР-СМІЛА 19
265. ПАТ СПЕКТР-СМІЛА 21
266. ПРАТ СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 69
267. ПАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІРМА «МИСФА» 34
268. ЗАТ СТЕК 55
269. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 9
270. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» 13
271. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 94
272. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 

СТАНДАРТ»
7

273. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» 78
274. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 4
275. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 4
276. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 6
277. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 13
278. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ГАММА 55
279. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЕЙЕМДЖИ ГРУП 55
280. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЕТАЛОН 73
281. ПАТ СУМИОБЛЕНЕРГО 71
282. ПРАТ СУМСЬКИЙ ПРОМПРОЕКТ 14
283. ПРАТ СУХА БАЛКА 43
284. ПРАТ СУХА БАЛКА 45
285. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 52
286. ВАТ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 29
287. ПРАТ ТИСМЕНИЦЯ-РИБА 107
288. ПРАТ ТОРГОВИЙ ДІМ «СУМСЬКІ ДОБРИВА» 14
289. ПАТ ТОРГОВИЙ ДІМ МЕРКУРІЙ 96
290. ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА-

АВТОПОСТАВКА»
51

291. ПРАТ ТОРГСЕРВІС 85
292. ВАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА «ОДЕСТРАНСБУД» 93
293. ПРАТ ТРАНССЕРВІС ІНВЕСТ 53

294. ПРАТ УВТК 22
295. ПРАТ УКРАГРОХІМХОЛДИНГ 77
296. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА 13
297. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 35
298. АТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО
67

299. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО 
ПРОМИСЛОВОМУ ТА САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ ГАЗІВ

39

300. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

42

301. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

44

302. ПРАТ УКРМЕДТЕХ 107
303. ПРАТ УКРНАФТОПРОМ 79
304. ПРАТ УКРНДІІНЖПРОЕКТ (ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА 
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ 
«УКРНДІІНЖПРОЕКТ»)

16

305. ПАТ УКРНДІРА 33
306. ПАТ УКРНДІРА 99
307. ПАТ УКРПРОМАВТОШИНОРЕМОНТ 70
308. ПАТ УКРХІМПРОЕКТ 83
309. ПРАТ УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПРОДАЖУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ 14
310. ПРАТ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 29
311. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНТРАНСБУД» 50
312. ПРАТ УПТК 14
313. ПРАТ ФАВОРИТ КОМПАНІ 107
314. ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК 49
315. ПАТ ФАСТІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА 96
316. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 46
317. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 46
318. ПАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 108
319. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 39
320. ПРАТ ФІРМА «БЕВЕРС» 40
321. ПРАТ ФІРМА «ХОЗІМПЕКС» 26
322. ПРАТ ФІРМА ЕЛІПС 23
323. ПРАТ ФК СОКРАТ 87
324. ПАТ ФОРУМ САТЕЛІТ 106
325. ПРАТ ФУНДАМЕНТ 22
326. ПРАТ ХАРКІВ-АВТО 101
327. ПРАТ ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА 50
328. ПРАТ ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ 

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

49

329. ПРАТ ХАРКІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ 49
330. ПАТ ХАРКІВСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ 51
331. ПРАТ ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 31
332. ПРАТ ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 14
333. ПРАТ ХМІЛЬНИКМЕБЛІ 38
334. ПРАТ ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ 40
335. ПРАТ ЦЕРЕАЛ КОМПАНІЯ ЮГ 93
336. ПРАТ ЦИНК 107
337. ПРАТ ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 41
338. ПАТ ЧЕКСІЛ 87
339. ПРАТ ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 17149
49

340. ПАТ ЧОРТКІВГАЗ 3
341. ПРАТ ЧУМАК 77
342. ПРАТ ШАРГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«АГРОМАШ»
28

343. ПРАТ ШЕПЕТІВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ 17
344. ПАТ ШЛЯХОВИК 80
345. ТОВ ШУВАР 89
346. ПРАТ ЮНІКОН 45
347. ПРАТ ЮНІСТЬ. 92
348. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 32
349. ПРАТ ЯКУШИНЕЦЬКЕ 33
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